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ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก
หมายถึง

บัณฑิตทางกฎหมายต้องเป็นผู้ที่ตื่นรู้ทางแห่งความเสื่อมและรู้ทาง
แห่งความเจริญ โดยใช้ความรอบรูใ้ นการประกอบสัมมาอาชีพอย่างสุจริต
และยุติธรรม
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2. ข้อมูลพื้นฐานคณะนิติศาสตร์
2.1 ความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์
		 คณะนิตศิ าสตร์ ก่อตัง้ ขึน้ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ก�ำลังคนที่มคี วามรูด้ ้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์ด�ำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร ที่สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายเรือ่ ง มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) การบริหารงบประมาณเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถ
พึง่ ตนเองได้ นอกจากนีย้ งั ต้องสร้างความเชือ่ มัน่ และยอมรับจากสังคม ทางด้านวิชาการประกอบด้วย สร้างมาตรฐานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของส� ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรอีกทั้งได้รับการรับรองและยอมรับเป็น
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และด�ำเนินการเปิดรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจ�ำนวน 103 คน
		 คณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มต้นจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549 เรื่องจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยก�ำหนดให้วันที่
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 ปัจจุบนั คณะนิตศิ าสตร์ ด�ำเนินงานภายใต้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555
		

2.2 วิสัยทัศน์ / ปณิธาน / พันธกิจ / ปรัชญา / คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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		 (2) ปณิธาน :
			 “คณะนิตศิ าสตร์ เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปญ
ั ญาของสังคม มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดทั้ง พึงเป็นผู้ที่กอปร ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
		 (3) พันธกิจ :
			 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย กอปรด้วยคุณธรรม
จริยธรรม
			 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
			 3. ให้บริการทางด้านกฎหมายแก่สังคม
			 4. ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนค่านิยมอันดีงาม
		 (4) ปรัชญา
			 “เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพนักกฎหมายมีจรรยาบรรณและเป็นผู้มีความรู้รอบด้าน
บ่มเพาะให้บัณฑิตมีจิตส�ำนึกในการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคม
		 (5) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์*
		 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล
		 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำ� หนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะ
พึงประสงค์ด้านความประพฤติ ดังต่อไปนี้
		 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
		 (2) มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
		 (3) มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
* ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 22/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
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		 2.3 โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำคณะ

คณะกรรมการประจ�ำคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก�ำกับ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
เพื่อก�ำกับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการ
พิจารณาการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณบดี

คณะกรรมการนโยบาย
54, 57/2558
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คกก. บริหารหลักสูตร
คกก. กลั่นกรองฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

รองคณบดี
ฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ

รองคณบดี
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการนโยบาย
55, 56/2558
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ผู้ช่วยคณบดี

ส�ำนักงานคณบดี
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ - กลุ่มภารกิจด้านบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานต่าง ๆ

คณะกรรมการชุดย่อย

K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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		 2.4 คณะผู้บริหาร
		 (1)
			
			
			
			
			
			
		 (2)
			
			
			
			

กรรมการประจ�ำคณะ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย		
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี		
3. ดร. วิชัย ธัญญพาณิชย์				
4. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข 		
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ		
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล			
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล			
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์		
3. อาจารย์ยศ นาคะเกศ				
4. อาจารย์สิริยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ		

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
อธิบดีอัยการส�ำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

		 2.5 คณะกรรมการประจำ�หลักสูตร
อาจารย์ประจ�ำคณะ
1.1 ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำคณะ
1.2 อาจารย์ประจ�ำคณะ

4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

อาจารย์พิเศษ
1.3 อาจารย์พิเศษ

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

		 1.1 ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำคณะ
			 - อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ
			 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
			 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
		 1.2 อาจารย์ประจ�ำคณะ
			 (1) กลุ่มกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
				 - อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ
- อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว
				 - อาจารย์ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว
- อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ
				 - อาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง
- อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ (ศึกษาต่อ)
			 (2) กลุ่มกฎหมายบริหารรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น
				 - อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
- อาจาย์กชพร มุสิกบุญเลิศ
				 - อาจารย์อัษฏาวุธ วสนาท
- อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
				 - อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ
			 (3) กลุ่มกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
				 - อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ - อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว
				 - อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์
- อาจารย์ปริศนา ค�ำชาย
				 - อาจารย์ปาริฉัตร บุตรวงศ์
- อาจารย์ศุภกัญญา แข็งแรง (ศึกษาต่อ)
				 - อาจารย์รวดี สุทธิศาสตร์
			 (4) กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ
				 - อาจารย์ยศ นาคะเกศ
- อาจารย์กิตติบดี ใยพูล
				 - อาจารย์สกุนา ทิพย์รัตน์ (ศึกษาต่อ)
- อาจารย์ปัฐมาพร สินทรัพย์ (ศึกษาต่อ)

K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1.3 อาจารย์พิเศษ
1. นายกมล ธีรเวชพลกุล
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
5. นายชัยยุทธ ศรีจ�ำนงค์
7. นายฐิตินนทน์ สุรดิษฐนันท์
9. นายถาวร เศษมะพล
11. นายทองธาร เหลืองเรืองรอง
13. นายธานิศ เกศวพิทักษ์
15. ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย
17. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ตันศิริ
21. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ ชัดเงางาม
25. ดร.ฤทัย หงส์สิริ
27. นายวสันต์ พานิช
29. นายศักดิ์ดา วัตตธรรม
31. นายสม กุมศาสตรา
33. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
35. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
37. นายอนันต์ ธรรมราช
39. พ.ต.อ.อังกูร วัฒนรุ่ง
41. Mr. Manolinh Thepkhamvong
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2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
นายโชติช่วง ทัพวงศ์
นายดุลยพิชัย มหาวีระ
ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
นางทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
รองศาสตราจารย์ ดร.นพนิธิ สุริยะ
รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศร์ เกษะประกร
นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ
นายพงษ์จรัส รวยรํ่า
นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู
นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์
นายสมชาย จุลนิติ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล
นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2558
* เรียงตามพยัญชนะ

¤Ùคู‹Á่ม×Íือ¹Ñนั¡กÈÖศึ¡กÉÒÃÐ´Ñ
ษาระดัºบ»ÃÔ
ปริÞ
ญÞÒµÃÕ
ญาตรี ¤³Ð¹Ô
คณะนิµตÔÈิศÒÊµÃ
าสตร์

»‚ปี¡กÒÃÈÖ
ารศึ¡กÉÒ
ษา 2558

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
การจัดการศึกษา
นอกเวลาราชการ

การจัดการศึกษา
ภาคบัณฑิต
การจัดการศึกษา
ที่มุงเนนการผลิตที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
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3. หลักสูตรการศึกษา
กฎหมาย

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบตั งิ านในสาขาวิชานิตศิ าสตร์ ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ในการแก้ปัญหา
การท�ำงานได้
(3) มีทักษะในด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานและการ
ใช้ชีวิตในอนาคต
(5) มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย

		

คณะนิติศาสตร์ก�ำหนดจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น
4 ลักษณะ ได้แก่
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
2. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
4. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3.1 ระบบการศึกษา
		 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบวิภาค ซึง่ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2555
(หมวดที่ 1 ข้อ 6)		
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ก. จ�ำนวนนักศึกษา
ชั้นปี
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปีสูงขึ้นไป
รวมทุกชั้นปี

จ�ำนวนนักศึกษา (คน)
939
342
264
203
204
1,952

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

		 ข. อาจารย์ที่ปรึกษา
			 คณะนิตศิ าสตร์ได้แต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาทุกคนตัง้ แต่ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-4 แนะน�ำนักศึกษา
เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร การติดตามผลการเรียน และให้
ค�ำแนะน�ำตักเตือนนักศึกษาให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นกั ศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดรายนามดังนี้
			 ชั้นปีที่ 1 อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว		 อาจารย์รวดี สุทธิศาสตร์
				
อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว		 อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ
				
อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา
			 ชั้นปีที่ 2 อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ		 อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ
				
อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ
			 ชั้นปีที่ 3 อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท		 อาจารย์ปาริฉัตร บุตรวงค์
			 ชั้นปีที่ 4 อาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง 		 อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ
				
อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ 		
			 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป		 อาจารย์ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว
			 ภาคบัณฑิต			 อาจารย์ยศ นาคะเกศ
K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงสร้างหลักสูตร
ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

ภาคบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์
Bachelor of Laws
Program in Laws
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B
จ�ำนวนหน่วยกิต
144 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
		 - วิชาบังคับ
96 หน่วยกิต
		 - วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
บั ณ ฑิ ต ที่ มุ ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
(รายละเอียด หน้า 1-2)
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

ชื่อหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์
Bachelor of Laws
Program in Laws
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
Bachelor of Laws
LL.B
จ�ำนวนหน่วยกิต
114 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
		 - วิชาบังคับ
96 หน่วยกิต
		 - วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3. ยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ระบบการศึกษาแบบไตรภาค
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง / 7 ภาคการศึกษา
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3.2 โครงสร้างหลักสูตร
		 ชื่อหลักสูตร
			 ภาษาไทย 		
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
			 ภาษาอังกฤษ 		
Bachelor of Laws
Program in Laws
		 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
			 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) นิติศาสตรบัณฑิต
			 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) 		
น.บ.
			 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Laws
			 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
LL.B.
		 จ�ำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
			 ภาคปกติและการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
			 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต 			
			 ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
			 ภาคบัณฑิต
			 จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 114 หน่วยกิต (ได้รับยกเว้น 30 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)			
			 ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามปฏิทินการศึกษาเฉพาะภาคบัณฑิต
โครงสร้างหลักสูตร
			 นักศึกษาภาคปกติ
			 นักศึกษาภาคปกติ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค ให้มีจำ� นวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

			 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
144 หน่วยกิต
			 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
			 2) หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
				 2.1 วิชาบังคับ 		
96 หน่วยกิต
				 2.2 วิชาเลือก 		
12 หน่วยกิต
			 3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ (1) นักศึกษาภาคบัณฑิตจะต้องลงทะเบียนทัง้ สิน้ 114 หน่วยกิต (ได้รบั การยกเว้น 30 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
				 (2) กรณีนักศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต้องลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน 108 หน่วยกิต โดยกรณี
หมวดวิชาเฉพาะ นัน้ จะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับ จ�ำนวน 96 หน่วยกิต ดังปรากฏตามโครงสร้างหลักสูตร เว้นแต่รายวิชาเลือก จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
ทีจ่ ะต้องลงทะเบียนในรายวิชาทีป่ รากฏตามโครงสร้างหลักสูตร หรือรายวิชาอืน่ ทีค่ ณะจะได้ประกาศก�ำหนดเป็นการเฉพาะตามลักษะการจัดการ
ศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ทีม่ งุ่ เน้นการผลิตบัณฑิต ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะต่อไป (โปรดดูประกาศคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 08/2558 เรือ่ ง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ทีม่ งุ่ เน้นการผลิตบัณฑิต (น.บ.) ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ลงวันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2558 และค�ำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติสาสตร์
ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 		
30 หน่วยกิต
		 นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง อย่างน้อย 30
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
9 หน่วยกิต
		 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 		 3 (3-0-3)
				 English for Communication
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		 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 		 3 (3-0-3)
				 English for Academic Purposes I
		 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 		 3 (3-0-3)
				 English for Academic Purposes II
		 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
				 สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 		 3 (3-0-6)*
				 Basic Computer and Information Technology
		 ไม่มกี ารเรียนการสอนในชัน้ เรียนและไม่นบั หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-testing (ต้องสอบ
ผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�ำหนด)
(2) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
6 หน่วยกิต
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ		 3 (3-0-6)
				 Information Literacy Skills
		 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา		 3 (3-0-6)
				 Critical Thinking and Problem Solving
(3) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม
6 หน่วยกิต
		 000 146 ความสุขของชีวิต		 3 (3-0-6)
				 Happiness of Life
		 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง		 3 (3-0-6)
Civic Social Engagement
(4) กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	
3 หน่วยกิต
		 000 156 พหุวัฒนธรรม		 3 (3-0-6)
		 Multiculturalism
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(5) กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์
6 หน่วยกิต
		 000 145 ภาวะผู้น�ำและการจัดการ		 3 (3-0-6)
Leadership and Management
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์		 3 (3-0-6)
				 Citizenship and Globalization
		 นักศึกษากลุม่ เทียบเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนหมวด 1.การสือ่ สารและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ จ�ำนวน
3 รายวิชา 9 หน่วยกิต (รหัสวิชา 000 101, 000 102 และ 000 103) ส�ำหรับหมวด 2-5 สามารถด�ำเนินการเทียบโอนได้ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) หมวดวิชาบังคับ
		 ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
777 102
ประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย
		
Legal History and Thai Legal Language
777 110
หลักกฎหมายเอกชน
		
Principles of Private Law
777 111
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
Law on Juristic Acts and Contracts
777 120
หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
777 121
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution
777 200
นิติปรัชญา
Philosophy of Law
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

108
96

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

777 210
777 211
777 212
777 213
777 214
777 215
		
777 216
		
777 217
		
777 220
		
777 221
		
777 310

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
Law on Property
กฎหมายว่าด้วยหนี้
Law on Obligations
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
Law on Wrongful Acts, Management of Affairs
without Mandate and Undue Enrichment
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Law on Secured Transactions
กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้าและประกันภัย
Law on Agency Brokerage and Insurance
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Law on Bills and Current A
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law I
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law II
กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
Law on Partnerships and Company

ปีการศึกษา 2558
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
777 311
		
777 312
		
777 320
777 321
777 322
		
777 323
		
777 324
		
777 325
		
777 327
		
777 328
777 330
		

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
Law on Family
กฎหมายว่าด้วยมรดก
Law on Succession
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law I
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedure Law II
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Law I
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure Law II
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
Law on Evidence
กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law
กฎหมายอาญา 3
Criminal Law III
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
Law on Court Organizations
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

777 340
		
777 342
		
777 400

ปีการศึกษา 2558

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
Labor and Social Security Law
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย
Research Methodology in Laws
777 420
การว่าความและการจัดทำ�เอกสารทางกฎหมาย
Advocacy and Writing Legal Document
777 430
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International
777 440
กฎหมายภาษีอากร 1
		
Taxation Law I
777 442
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
		
Bankruptcy Law and Business Rehabilitation
(2) หมวดวิชาเลือก
12
		 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะฯ ก�ำหนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า
777 495
สหกิจศึกษาทางกฎหมาย
Cooperative Education in Law
หรือรายวิชาต่อไปนี้
777 402
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
English for Legal Profession I
777 431
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
		
International Trade and Border Trade Law

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต ดังนี้
6 (0-32-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

777 450
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2 (2-0-4)
		
Human Rights Law
และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะฯ กำ�หนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
777 201
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Profession
777 223
อาชญากรรมธุรกิจ
2 (2-0-4)
		
Law of Business Crime
777 240
กฎหมายที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
2 (2-0-4)
Land law and Land Use Planning
777 241
กฎหมายว่าด้วยการลงทุนและการอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Law on Investment and Industry
777 242
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
2 (2-0-4)
		
Law on Information Technology and Information System
777 250
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
Environmental Law
777 300
ภาษาลาวสำ�หรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
		
Laos Language for Legal Profession
777 313
อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางการค้า
2 (2-0-4)
Arbitration and Trade Dispute Settlement
777 326
กฎหมายปกครอง 2
2 (2-0-4)
		
Administrative Law II
777 331
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและองค์การการค้าโลก
2 (2-0-4)
International Economy and World TradeOrganization
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

777 332
777 341
777 343
777 344
777 345
777 346
777 350
777 351
		
777 352
777 403
777 410

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
International Trade Law on ASEAN
กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์
Financial Institution Law and Securities Law
กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์
Logistics Law
กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า
Antitrust Law
สัญญาทางธุรกิจ
Business Contracts
นิติวิทยาศาสตร์
Forensic Science Law
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
กฎหมายกับพลวัตทางสังคม
Law and Social Dynamic
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย 2
English for Legal Profession II
กฎหมายว่าด้วยการกระทำ�ความผิดของเด็กและเยาวชน
Law on Juvenile Offences

ปีการศึกษา 2558
2 (2-0-4)
2 (2-0-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
777 411

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

กฎหมายว่าด้วยการร่างนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายลาว
2 (2-0-4)
Law on Contracts Drafting for Legal Laos
777 432
กฎหมายแม่นํ้าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
		
Law on International Freshwater
777 441
กฎหมายภาษีอากร 2
2 (2-0-4)
		
Taxation Law II
777 443
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2 (2-0-4)
		
Consumer Protection Law
777 451
การบริหารงานยุติธรรม
2 (2-0-4)
		
Justice Administration
777 490
สัมมนากฎหมายทางคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
Seminar in Computer law
777 491
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2 (2-0-4)
Seminar in Civil Procedural Law
777 492
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2 (2-0-4)
		
Seminar in Criminal Procedural Law
777 493
สัมมนากฎหมายอาญา
2 (2-0-4)
Seminar in Criminal Law
777 494
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
2 (2-0-4)
Seminar in Business Law
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ซาํ้ กับวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้วและห้ามลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายที่เปิดสอนสำ�หรับคณะอื่น โดยมีจำ�นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

3.3 คุณสมบัติของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
1. ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
2. ไม่เป็นผู้ค้างช�ำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
3. ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว
4. คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ทั้งหมด ไม่ตํ่ากว่า 2.00
5. การให้ปริญญาเกียรตินิยม
- มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
- ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด
- ไม่เคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
- ในกรณีนกั ศึกษาทีเ่ ทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร จากสถาบันการศึกษาอืน่ จะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
6. ระดับปริญญาเกียรตินิยม
- ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผุ้ส�ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ตํ่ากว่า 3.60
- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPA. ไม่ตํ่ากว่า 3.60
- เกียรตินิยมอันดับสอง GPA. ตั้งแต่ 3.25-3.59
7. หน่วยกิจกรรม ครบตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�ำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 844/2554 และ
972/2554)
8. เกณฑ์มาตรฐานความรูค้ วามสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ. 2552) (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

3.4 แผนการศึกษา
		 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
		 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
		 000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
				
Information Literacy Skills
		 000 156 พหุวัฒนธรรม
				
Multiculturalism
		 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
			
Critical Thinking and Problem Solving
		 777 102 ประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย
Legal History and Thai Legal Language
		 777 110 หลักกฎหมายเอกชน
				
Principles of Private Law
		 777 120 หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3
3
20
20

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
000 102		
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
English for Academic Purposes I
000 145		
ภาวะผู้นำ�และการจัดการ
				
Leadership and Management
000 155		
พันธะทางสังคมของพลเมือง
				
Civic Social Engagement
000 157		
พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
777 111		
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
				
Law on Juristic Acts and Contracts
777 121		
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
				
Constitutional Law and Political Institution
			
วิชาเลือกเสรี
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

ปีการศึกษา 2558
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21
41
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
000 103		
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
777 210		
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
				
Law on Property
777 211		
กฎหมายว่าด้วยหนี้
				
Law on Obligations
777 212		
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
Law on Wrongful Acts, Management of Affairs
				
without Mandate and Undue Enrichment
777 213		
เอกเทศสัญญา 1
				
Specific Contracts I
777 214		
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
777 220		
กฎหมายอาญา 1
				
Criminal Law I
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21
62

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
000 146		
ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
000 160		
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)
				
Basic Computer and Information Technology
777 200		
นิติปรัชญา
				
Philosophy of Law
777 215		
กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Law on Secured Transactions
777 216		
กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้าและประกันภัย
Law on Agency Brokerage and Insurance
777 217		
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
		
Law on Bills and Current Account
777 327		
กฎหมายอาญา 3
Criminal Law III
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

ปีการศึกษา 2558
หน่วยกิต
3
2
2
3
2
3
2
3
20
82
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
777 310		
กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
				
Law on Partnerships and Company
777 311		
กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
				
Law on Family
777 320		
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
				
Civil Procedure Law I
777 322		
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
				
Criminal Procedure Law I
777 325		
กฎหมายปกครอง 1
				
Administrative Law I
777 211		
กฎหมายอาญา 2
			
Criminal Law II
777 340		
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
			
Labor and Social Security Law
				
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
3
3
3
2
3
2
3
19
101

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
777 312		
กฎหมายว่าด้วยมรดก
				
Law on Succession
777 321		
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
			
Civil Procedure Law II
777 323		
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
			
Criminal Procedure Law II
777 324		
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
			
Law on Evidence
777 328		
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
			
Law on Court Organizations
777 330		
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
				
Public International Law
777 342		
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
				
Intellectual Property Law
				
วิชาเลือก
			
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
				
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

ปีการศึกษา 2558
หน่วยกิต
3
3
2
3
2
3
3
2
21
122
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
777 400		
วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย
				
Research Methodology in Law
777 420		
การว่าความและการจัดทำ�เอกสารทางกฎหมาย
				
Advocacy and Writing Legal Documents
777 430		
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
			
Private International Law
777 440		
กฎหมายภาษีอากร 1
			
Taxation Law I
777 442		
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
			
Bankruptcy Law and Business Rehabilitation
				
วิชาเลือก
				
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
			
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
2
3
3
3
3
2
16
138

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
777 495		
สหกิจศึกษาทางกฎหมาย
				
Cooperative Education in Law
				
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต
777 402		
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย 1
			
English for Legal Profession I
777 431		
กฎหมายระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
			
International Trade and Border Trade Law
777 450		
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
				
Human Rights Law
			
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
				
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

ปีการศึกษา 2558
หน่วยกิต
6
2
2
2
6
144

* หมายเหตุ คณะอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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คำ�อธิบายรหัสวิชา
ตัวเลข 777 สามตัวแรก หมายถึง
ตัวเลขตัวที่ 3
หมายถึง
ตัวเลขตัวที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
xx 490-494
หมายถึง
xxx 495
หมายถึง
ตัวเลขตัวที่ 6
หมายถึง
(Co 777 xxx)		
(Con 777 xxx)		
000 xxx
หมายถึง
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สาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับของชั้นปีในการศึกษา
กลุ่มวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา
กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชากฎหมายทางเศรษฐกิจ
กลุ่มวิชาสิทธิมนุษยชนและการบริหารงานยุติธรรม
วิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี
วิชาสหกิจศึกษา
ล�ำดับที่ของรายวิชา
รายวิชาเรียนร่วม
รายวิชาเรียนควบ
รายวิชาศึกษาทั่วไป

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

คำ�อธิบายรายวิชา
000 101
		
		
		
		
settings

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-3)
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้
Development of listening, speaking, reading and writing English Language skills communication social

000 102

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-3)
English for Academic Purposes I
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ
Development of basic English language skill, English basic language for general and Academic English

		
		
000 103
		
		
		
		
academic English
000 130
		

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-3)
English for Academic Purposes II
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำ�หรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills, advanced English language for personal and
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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		 แนวคิดและความสำ�คัญของสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ า้ นสารสนเทศการสืบค้นสารสนเทศ การ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศการเรียบเรียงและนำ�เสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ
Concepts and importance of information, processes to development of information literacy skill,
information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats.
000 145 ภาวะผู้นำ�และการจัดการ
3(3-0-6)
		 Leadership and Management
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
			แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ� บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ� การสร้างทีมงาน และการทำ�งานเป็นทีม
หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแย้ง การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ�และการจัดการ
		 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team
building and team working, principles and theories of management, self management, crisis management,change management, conflict management, strategic management, means to development of leadership and management skill
000 146
		

ความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Happiness of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
		 แนวคิดและความสำ�คัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต ศิลปะ
การดำ�เนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดำ�เนินชีวิตอย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวิต
Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of life, the art
of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life
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ปีการศึกษา 2558

000 155
		

พันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Civic Social Engagement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
		 แนวคิดของการมีสว่ นร่วมในสังคม รูปแบบ บริบทและปัจจัยเงือ่ นไขของการมีสว่ นร่วมในสังคมในแต่ละระดับบทบาท
ของตนเองและผู้อื่นในการมีส่วนร่วมในสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
		 Concepts of civic engagement, pattern, context and conditional factors in each level of social
engagement, roles of individual and others to co-operated in civic engagement, self development for happy of living in
society
000 156
		

พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
		 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
อีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีของมนุษย์
		 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture and Isan culture, social
changes and globalization with culture impact, culture and human way of life
000 157
		
		

พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Citizenship and Globalization
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวตั น์ กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับ
ผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์
K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

Definition and Development of globalization, globalization and global social change, relationship
and impacts of globalization on the world society and human, cultures, technology, economics, politics, nature and
environments, responsibility of the global citizens on changes, impacts of globalization
000 160

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Computer and Information Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 000 102 หรือเทียบเท่า
*รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัคร
เข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด ไม่มกี ารเรียนการสอนในชัน้ เรียนและ ไม่นบั หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา
000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
000 168
		
		

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา	
3(3-0-6)
Critical Thinking and Problem Solving
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและตัดสินใจ แนวทาง
การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการ
พัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสังคม
Concept and processes of critical thinking, knowledge and information searching reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to criticism with responsiveness, scientific
and social problem solving processes
**777 102
		
		

ประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย
Legal History and Thai Legal Language
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
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ปีการศึกษา 2558

		 ความสำ�คัญของการศึกษาประวัตศิ าสตร์กฎหมาย ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทยสมัยต่างๆ วิวฒ
ั นาการและประวัตศิ าสตร์
การบัญญัติกฎหมาย สกุลกฎหมายโลก และวิวัฒนาการกฎหมายไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ภาษากฎหมายกับสังคมไทย
		 Importance of legal history study, Thai legal history in different periods, evolution and history of
legislation, legal system, Thai legal evolution from the past to present, legal language and Thai society
777 110

หลักกฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
Principles of Private Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมา และประเภทของกฎหมาย การตรากฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย การ
ตีความ ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักทั่วไป บรรพ 1
Definition, sources, and categories of law, law-making process, hierarchy of law, abrogation of law,
legal interpretation, declaration of intention according to Civil and Commercial Code (general principles) Book 1
777 111 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา	
3(3-0-6)
		 Law on Juristic Acts and Contracts
		 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
		 ความหมายของนิตกิ รรมและสัญญา หลักทัว่ ไปแห่งนิตกิ รรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและ โมฆียะกรรม เงือ่ นไขและ
เงือ่ นเวลา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา การสิน้ สุดสัญญา เบีย้ ปรับและมัดจำ� ระยะเวลาอายุความ และสัญญาพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
Definition of juristic acts and contracts, general principles of juristic acts, declaration of intention,
void and voidable acts, conditions and time clauses, formation of contracts, effects of contracts, end of contract, penalty
and deposit, prescription of time, electronic commercial contracts
777 120
		
		

หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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		 ทีม่ าและปรัชญาของกฎหมายมหาชน ลักษณะทัว่ ไปและประเภท ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองของรัฐ อำ�นาจ
และทฤษฎีสำ�คัญเกี่ยวกับการใช้อำ�นาจ การแบ่งแยกการใช้อำ�นาจอธิปไตย อำ�นาจดุลยพินิจและอำ�นาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้
อำ�นาจของศาลปกครอง
		 Sources and philosophy of public law, general characteristics and types of public law, theories on
state administrative structuring, power and significant theories pertaining to the exercise of sovereign power, separation
of power, discretionary power and mandatory power, administrative acts, exercise of power by administrative court
777 121 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
		 Constitutional Law and Political Institution
		 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
		 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำ�รัฐธรรมนูญ อำ�นาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง
กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันการเมืองกับรัฐธรรมนูญ
		 History, definition and types of constitution, process in constitution making, sovereignty, various
political institutions, legislative process, constitutional rights, freedom and duties of people according to Constitution,
control of constitution conformity, comparison of Thai Constitution with those of foreign countries, political institutions,
relationship among political institution and Constitution
777 200
		

นิติปรัชญา	
2(2-0-4)
Philosophy of Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 สังคมมนุษย์กับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของกฎหมาย ความหมาย ของกฎหมายตามสำ�นัก
กฎหมายต่าง ๆ ความหมายของกฎหมายตามอรรถประโยชน์ พัฒนาการของ สิทธิธรรมชาติสู่สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ปรัชญากฎหมาย
ไทย
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		 Human society and law, fundamental thoughts regarding meaning of law, meaning of law according
to various school of thoughts, meaning of law according to utilization, development of natural rights to human rights,
justice, Thai philosophy of law
777 201
		
		
ที่มีต่อสังคม

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมของนักกฎหมาย แนวทางความประพฤติ และคุณค่าของนักกฎหมาย
Legal profession, Ethical Lawyer Standard, behavior and value of legal professional on society

777 210

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
3(3-0-6)
Law on Property
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ความหมายของสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล
ของทรัพย์ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ครอบครองปรปักษ์ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
		 Definitions of things and property, definitions of movable and immovable property, component
parts, accessories and fruits of property, acquisition of ownership, extent and exercise of ownership, right of possession,
contentious possession, charge on immovable property
777 211

กฎหมายว่าด้วยหนี้
3(3-0-6)
Law on Obligations
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ หนีเ้ งิน ผลแห่งหนี้ ผลการชำ�ระหนีแ้ ละการไม่ชำ�ระหนี้ สิทธิและหน้าทีร่ ะหว่างเจ้าหนีแ้ ละ
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ร่วม ลูกหนี้ร่วม เพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ โอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้
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		 Causes of obligation, subject of obligation, monetary debts, effects of obligation, effects of performance and non-performance, rights and duties of creditors and debtors, joint creditors, joint debtors, cancellation of
fraudulent act, rights of retention, preferential rights, transfer of claims, and termination of obligations
777 212
		

กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
Law on Wrongful Acts, Management of Affairs without
Mandate and Undue Enrichment
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 หลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
			Legal principles on wrongful acts, management of affairs without mandate, undue enrichment
777 213

เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts I
		 เงื่อนไขของรายวิชา : 777 111 #
		 หลักกฎหมายเกีย่ วกับลักษณะซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซือ้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 Legal principles on Sale, Purchase, Exchange, Gift, Hire of Property, Hire of purchase according to
Civil and Commercial Code Book 3 and other related laws
777 214

เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts II
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะ ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำ�ของ รับขน ประนีประนอมยอมความ และพนันขันต่อ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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Legal principles on Deposit, Hire of Service, Hire of Work, Carriage, Compromise, Gambling and Betting
according to Civil and Commercial Code Book 3 and other related laws
777 215

กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2(2-0-4)
Law on Secured Transactions
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จำ�นอง จำ�นำ� ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่

		
เกี่ยวข้อง
		 Legal principles on suretyship, mortgage and pledge according to Civil and Commercial Code Book
3 other related laws
777 216

กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า ประกันภัย
3(3-0-6)
Law on Agency Brokerage and Insurance
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สิทธิและหน้าที่ของตัวแทน ต่อตัวการ และบุคคลภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนความของตัวแทน
นายหน้า ทฤษฎี หลักกฎหมายและขอบเขตการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ประกันวินาศภัย ในการรับขน ประ
กันภัยคํ้าจุน ประกันชีวิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 Rights and duties of agents to principals and the third party, relationship between principals and
agents, responsibility of agents and brokers, theories, legal principles and scope of various types of insurance, insurance
agents and brokers, insurance against loss, specific means regarding carriage insurance, quarantee insurance ,life insurance
and other related laws
777 217
		

กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Law on Bills and Current Account
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

2(2-0-4)
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		 หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
		 Legal principles on bills and current account according to Civil and Commercial Code Book 3 and
other related laws
777 220 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
		 Criminal Law I
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 หลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา องค์ประกอบความรับผิดทางอาญา
การตีความกฎหมาย เหตุยกเว้นโทษและความผิด
General principles of criminal law, application of criminal law, theories of criminal liability, elements
of criminal liability, statutory interpretation, exemption of punishment and offence
777 221 กฎหมายอาญา 2
2(2-0-4)
		 Criminal Law II
		 เงื่อนไขของรายวิชา : 777 220 #
		 ความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตัง้ แต่ความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกีย่ วกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตราย
ต่อประชาขน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้าและความผิดเกี่ยวกับเพศ
		 Specific offence including those concerning security of kingdom, administration, equity religion,
public peace, public danger, forgery, trade, and sexual harassment
777 223
		

อาชญากรรมธุรกิจ
Low of Business Crime
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
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อาชญากรรมกับการพัฒนารูปแบบและความมุ่งหมาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชญากรรมธรรมดากับ
อาชญากรรมธุรกิจ ประเภทของความผิดต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางธุรกิจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางธุรกิจ
มาตรการทางกฎหมายที่ควรนำ�มาใช้กับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
		
Crime and crime pattern development and the purpose of business crime. The difference between
normal crime and business crime. Type of offence under the business crime. Authority monitoring the compliance of
business crime law. Problems and obstacles in relation to enforcement of business crime law. Legal measures in the
business crime.
777 240

กฎหมายที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
2(2-0-4)
Land Law and Land Use Planning
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 ความหมายของที่ดิน นโยบายการใช้ที่ดิน ประเภทของที่ดิน และการควบคุมการใช้ที่ดิน การกำ�หนดสิทธิในที่ดิน การ
จัดที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การทำ�นิติกรรมและจดทะเบียนสิทธิ นิติบุคคลอาคารชุด
		 Definition of land, land use policy, type of land and land use control, determination of rights in
land, allocation, land reform, issuing of documents of titles, making contracts and registration of rights, Condominium
Juristic Person
777 241

กฎหมายว่าด้วยการลงทุนทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Law on Industrial Investment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
นโยบายเกีย่ วกับการลงทุนทางอุตสาหกรรม หลักการทางกฎหมายและทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงการ
ลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุน การจัดหาเงินสนับสนุนโครงการจากแหล่งเงินกู้
และจากประชาชน
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Policy of industrial investment, principles of law and finance concerning development of domestic
and international industrial investment projects, legal issues in investment structuring, financing projects from lending
sources and the public
777 242

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
2(2-0-4)
Technology Law and Information
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์และกฎหมาย อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีและความคิดเกี่ยวกับข่าวสารและเสรีภาพของประชาชน การใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงสิทธิส่วน
บุคคล และกฎหมายควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์
		 Legal problems concerning information technology, basic knowledge of information technology,
development of information technology in social sciences and laws, information technology crime, laws on computer
crime, theories and concepts pertaining to information and freedom, use of computer to store information which may
affect individual rights and laws on control of computer use
777 250
		

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Environmental Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศ นํ้า พื้นดิน โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 Concepts and legal theories concerning preservation of natural resources and environment, legal
measures to control pollution of air, water, land, industrial factory, study of other related laws
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ภาษาลาวสำ�หรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Laos Language for Legal Profession
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สำ�นวนกฎหมาย ถ้อยคำ� ในภาษาลาว รวมทั้งความหมายของการใช้ศัพท์ภาษาลาวในทางกฎหมายและสัญญาต่าง ๆ
Legal terminology in Laos language including definitions of Laos terms used in law and contracts

777 310

กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
Law on Partnership and Company
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ประเภทขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหุน้ ส่วนและบริษทั ลักษณะทัว่ ไป
ของหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หน้าที่และความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนลักษณะทั่วไปของบริษัทจำ�กัด หน้าที่และ
ความรับผิดของกรรมการ การเลิกบริษัทและการชำ�ระบัญชี รูปแบบอื่นขององค์กรธุรกิจ ลักษณะทั่วไปของบริษัทมหาชนจำ�กัด ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ.2535
		 Types of business organization, business organizations pursuant to the Civil and Commercial Code on Partnership and Company, general characteristics of partnership, registered ordinary partnership,
limited partnership, duties and responsibility of partners, general characteristics of limited company, duties and responsibility of directors, dissolution and liquidation, other types of business organization,general characteristics of public limited
company pursuant to Public Limited Companies Act, B.E. 2535
777 311 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
3(3-0-6)
		 Law on Family
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ประวัตกิ ฎหมายครอบครัว พืน้ ฐานทางวัฒนธรรมไทย การหมัน้ เงือ่ นไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร สิทธิ
และหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู การรับบุตรบุญธรรม
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		 History of family law, basic knowledge of Thai culture, engagement, condition of marriage, relationship between husband and wife, management of property by husband and wife, nullification of marriage, termination
of marriage, relationship between parents and children, rights and duties of parents and children, alimony, adoption of
children
777 312

กฎหมายว่าด้วยมรดก
3(3-0-6)
Law on Succession
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สิทธิในมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย ลำ�ดับชั้นทายาท การตัดมิให้รับมรดก การสละ
มรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก ผู้จัดการมรดกและการแบ่งมรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุ ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม แบบพินัยกรรม
การเพิกถอนและความเสียเปล่าของพินัยกรรม อายุความ
		 Rights to succession, devolution of estate, rightful heirs, classes of statutory heirs, disinheritance,
renunciation of inheritance, statutory right of inheritance, estate administrator and distribution of property, property of
monks, rightful heirs of the will, types of wills, cancellationof will and nullification of will, prescription of time
777 313 อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางการค้า	
2(2-0-4)
		 Arbitration and Trade Dispute Settlement
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการทำ�
สัญญา การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดีการขอให้รับรอง และบังคับตามคำ�ชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและคำ�พิพากษาของศาลต่างประเทศ ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
		 Regulations of arbitration institute, international agreement concerning arbitration, points of consideration in contract execution, choice of laws, laws and dispute settlement methods, rinciples and problems in legal action,
application for acknowledgement and enforcement of arbitration award and judgment of foreign court, characteristics
of business disputes, reasons and methods for arbitration dispute settlement
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777 320
		
		

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law I
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักทั่วไปในการดำ�เนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
General principles of civil procedures, procedure at trail court level

ปีการศึกษา 2558
3(3-0-6)

777 321
		
		
		
		
judgments or orders

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
Civil Procedure Law II
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 320 (#)
การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่ง
Appeal and appeal to the Supreme Court, provisional measures before judgment, execution of

777 322
		
		

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2(2-0-4)
Criminal Procedure Law I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายในการดำ�เนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
Legal principles of criminal procedure according to Criminal Procedure Code

777 323
		
		
		
		

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(2-0-4)
Criminal Procedure Law II
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 322 (#)
หลักกฎหมายในการดำ�เนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Legal principles of criminal procedures according to Criminal Procedure Code
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777 324 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
		 Law on Evidence
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
			หลักทัว่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทัว่ ไป และทีป่ รากฏในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
		 Legal principles of law on evidence and provision appearing in the Civil Procedure Code and Criminal
Procedure Code
777 325 กฎหมายปกครอง 1
3(3-0-6)
		 Administrative Law I
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ทฤษฎีและแนวคิดทางปกครอง หลักปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชนและ
เอกชนกับรัฐ การบริการสารธารณะ
Theories and administrative concepts, principles of government by state and state authorities, rights
and duties between state and people and vice versa, public service
777 326

กฎหมายปกครอง 2
2(2-0-4)
Administrative Law II
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 325 (#)
		 คดีทอี่ ยูใ่ นอำ�นาจของศาลปกครอง ลักษณะทีส่ ำ�คัญของวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง ขัน้ ตอนการดำ�เนินคดีในศาลปกครอง
การพัฒนาระบบศาลปกครองในประเทศไทย การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
		 Case under the jurisdiction of administrative court, important characteristic of administrative procedure, the proceeding in administrative court, development of the administrative count in Thailand, development of
system to monitor administration, rights and freedoms of citizen.
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777 327
		
เป็นลหุโทษ
		
offence
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กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law III
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 220 (#)
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จนถึงความผิดที่
Specific offence including those concerning life and body, liberty and reputation, property and petty

777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
Law on Court Organizations
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม เขตอำ�นาจศาล อำ�นาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบ
ตุลาการ
		 Law on court organizations, courts of justice, court jurisdiction, the authority of judges in the judicial
process, judicial system
777 330 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
		 Public International Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
			หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บ่อเกิดและหลักทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสญ
ั ญา ดุลอาณา
เขตแดนระหว่างรัฐ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ บทบาทของตัวแทนรัฐบาล การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงครามและความเป็นกลาง
		 Principles of public international laws, origins and general principles of international laws, treaty,
international borders, rights and duties of states, roles of state representatives, dispute settlement among states, war
and neutralization
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777 331

เศรษฐกิจระหว่างประเทศและองค์การการค้าโลก
2(2-0-4)
International Economy and World Trade Organization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 วิวฒ
ั นาการ โครงสร้าง บทบาทและหน้าทีข่ องข้อตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า องค์การการค้าโลก กองทุน
การเงินระหว่างประเทศในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบันและข้อตกลงเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
		 Evolution, structure, roles and duties of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World
Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF) in governing world economy regulations, institutions and
agreements regarding regional economic integration
777 332
		

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2(2-0-4)
International Trade Law on ASEAN
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 นโยบายการค้าระหว่างประเทศอาเซียน เขตการค้าเสรี การเปิดเสรีด้านการค้าการบริการ การลดภาษีและอุปสรรค
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี โครงสร้างภาษีศุลกากรที่เอื้อต่อการค้าเสรี กลไกการระงับข้อพิพาท ทางการค้าและการบริการ
		 International trade policies among the ASEAN countries, ASEAN Free Trade Area (ASEAN Free Trade
Area: AFTA), liberalization of trade in services, tax deduction and non-tariff trade barriers, tariff structure that is conducive
to free trade, mechanisms for dispute settlement in trade and services
777 340
		

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
Labor and Social Security Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลักกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย ในปัจจุบันในเรื่องคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว ตลอดจนแนวทางในการ
พิจารณาและตีความปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
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Principles of labor law, history of labor law in Thailand, present labor law of Thailand relating to
labor protection, labor relations, employment service, alien workers and guidelines for consideration and interpretation
of various problems relating to labor and social security law
777 341

กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์
2(2-0-4)
Financial Institution Law and Securities Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 กฎหมายเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่น กฎหมายธนาคารไทย กฎหมาย
ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายสถาบันการเงิน กฎหมายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายเงินตรา ระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
		 Laws relating to the Bank of Thailand, commercial banks and other financial institutions, Thai banking
law, commercial banking law, financial institution law, law of the control of foreign exchange, law on money, regulations
of Bank of Thailand, securities law, deposit protection law
777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	
3(3-0-6)
		 Intellectual Property Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 แนวความคิด หลักทัว่ ไป และความเป็นมาในการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศในการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา งานอันมีลิขสิทธิ์และการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้น การได้มาซึ่ง
สิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร ข้อยกเว้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายบริการ
		 Concepts, general principles, and historical backgrounds of intellectual property protection, international laws on intellectual property protection, types of intellectual property, copyright works and copyright protection,
copyright infringement and exceptions, acquisition of patent, patent infringement and exceptions, trademark, collective
mark, service mark, and other intellectual properties
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777 343

กฎหมายพาณิชย์นาวี
2(2-0-4)
Maritime Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและระหว่างประเทศ เรือเดินทะเล การจำ�นองเรือและบุริมสิทธิทาง
ทะเล ความรับผิดและการจำ�กัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การท่าเรือ การรับขนของทางทะเล การช่วยเหลือกูภ้ ยั การเฉลีย่ ความเสียหายทัว่ ไป
อุบัติเหตุทางเรือ การประกันภัยทางทะเล
		 Principles of law on international carriage of goods by sea, sea liner, ship mortgage and maritime
preferential rights , liability and limitation of liability of shipowners, harbor authority, carriage of goods by sea, salvage,
general average, maritime accident, marine insurance
777 344
		

กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์
2(2-0-4)
Logistic Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบสัญญาการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง การประกันภัย ระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลการจัดการระบบโลจิสติกส์
		 Laws regulations, contract on system on multiple modes of transport other related contracts, insurance, logistic management system, concepts and legal principles relating to control and management of logistic system
777 345 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า	
2(2-0-4)
		 Antitrust Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 การผูกขาด และผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศกฎหมาย ที่ป้องกันการผูกขาด
การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมพ่อค้า การตกลงกำ�หนดราคา หรือปริมาณการผลิต
		 Monopoly and its effects on consumers, economic effects and national security, anti-monopoly
laws, market sharing, concert practices of trader or factory owners or trade associations, control on price and production
volume
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777 346

สัญญาทางธุรกิจ
2(2-0-4)
Business Contracts
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รูปแบบและการร่างสัญญาทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ สัญญาร่วมทุน สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาก่อสร้าง สัญญา
ให้สินเชื่อโครงการ สัญญาแฟรนไชส์
Pattern and drafting of various types of business contract, joint venture agreement, licensing agreement, construction agreement, project finance agreement, franchise agreement
777 350

นิติวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
Forensic Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ประวัติของนิติวิทยาศาสตร์ บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายโดยเฉพาะ
การพิสจู น์หลักฐานสำ�หรับการดำ�เนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง การสืบหาการตายและเวลาตายการพิสจู น์บคุ คล นิตวิ ทิ ยาศาสตร์และการนำ�
วิทยาศาสตร์มาใช้ทางนิติศาสตร์ การพิสูจน์ดีเอ็นเอ พิสูจน์คราบเลือด ร่องรอยอาชญากรรม การชันสูตรพลิกศพ
		 History of forensic science, roles of forensic science, medical science related to application of
law especially in verification of evidence in criminal and civil cases, investigation of death and time of death, personal
identification, forensic science and the application of sciences in law, verification of DNA and bloodstain, criminal trace,
post mortem investigation
777 351

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา	
2(2-0-4)
Criminology and Penology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีอาชญาวิทยาและกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา ทฤษฎีอาชญาวิทยาทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั วิธกี ารแบ่งประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ขอบเขตของภาคบังคับของกฎหมายอาญาปรัชญาสังคมว่าด้วยการลงโทษ
และการปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิด
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		 Relationship between criminological theories and criminal law, criminal procedure, criminological
theories from past to present, classification of crimes and criminals , scope of enforcement of criminal law, social philosophy in respect of punishment and treatment of offender
777 352 กฎหมายกับพลวัตทางสังคม
2(2-0-4)
		 Law and Social Dynamic
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและระบบกฎหมายภายใน
ประเทศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสถาบันทางสังคมอื่น
		 Global factors influence the development of domestic law and institutions; demonstrate an awareness of the ethical and social dimensions of legal practice; discourse on theories about the nature of law and justice,
and the relationship between law other social institutions
777 400
		
		
		
		

วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย
Research Methodology in Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
โครงงานศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ทักษะการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
Legal research project, research skills, research methods

777 402
		
		

ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย 1
2(2-0-4)
English for Legal Profession I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคำ� และสำ�นวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Legal vocabulary, legal terminology and legal idiom in English language according to Civil and

		
Commercial Code
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ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย 2
2(2-0-4)
English for Legal Profession II
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 402 #
ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคำ� และสำ�นวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Legal vocabulary, legal terminology and legal idiom in English language according to Civil and

777 410 กฎหมายว่าด้วยการกระทำ�ความผิดของเด็ก
		 และเยาวชน
2(2-0-4)
		 Law on Juvenile Offence
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดของเด็กและเยาวชนและกระบวนการยุติธรรม วิธีการพิจารณาพิพากษาคดี
เยาวชนและครอบครัว
		 Laws on offence and judicial system of juvenile case and process of justice in such cases, procedure
of making decision on juvenile and family cases
777 411 การร่างนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายลาว
2(2-0-4)
		 Contract Drafting according to Laos Laws
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 การร่างนิตกิ รรมสัญญาตามกฎหมายลาว รูปแบบของสัญญา การให้คำ�ปรึกษา การก่อให้เกิดของสัญญา ผลแห่งสัญญา
การสิ้นสุดสัญญา
		 Drafting of contract according to Laos laws, form of contracts, consultation, formation of contract,
effects of contract and expiration of contract
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777 420

การว่าความและการจัดทำ�เอกสารทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Advocacy and Writing Legal Documents
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 การให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์การว่าความ การทำ�คำ�ฟ้อง คำ�ให้การ คำ�แถลง คำ�ร้อง
คำ�บันทึก ปฏิบัติการทางกฎหมาย ศิลปะและทักษะของนักกฎหมาย มอบหมายงานคดีความ รับผิดชอบคดี ทั้งจากสถานการณ์จำ�ลองและ/
หรือ จริง
		 Legal consultancy, negotiation, litigating principles, drafting plaints, defenses, statements, petition,
affidavit, legal practice, the arts and skills of legal professions, case assignment, responsibilities for cases in a simulated
and/ or actual trial setting
777 430 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
		 Private International Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล นิติสัมพันธ์ของบุคคลหรือเอกชนในลักษณะระหว่าง
ประเทศ สัญชาติและภูมลิ ำ�เนา ความขัดกันแห่งกฎหมาย วิธรี ะงับข้อพิพาทระหว่างบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎหมายสัญชาติ คนต่างด้าว
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
		 Specific characteristics of private international law, international legal relationship between individuals or private sectors, nationality and domicile, conflict of laws, dispute settlement between individuals from different
countries, law on nationality, aliens, extradition
777 431
		
		

กฎหมายระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
Law on International Trade and Border Trade
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
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		 กฎหมาย ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า ฐานะทางกฎหมายและการคุ้มครองธุรกิจภาคเอกชน กฎหมายที่
เกี่ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ และกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศ
ชายแดน
		 Laws, Agreement on Tariffs and Trade, legal status and protection for private business, law on
perspectives of international contracts and process of in international business dispute settlement particularly on trade
and investment law with border countries
777 432 กฎหมายแม่นํ้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
		 Law on International River
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารจัดการแม่นาํ้ นานาชาติ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยกฎหมายเกีย่ วกับการใช้ลำ�นํา้ กฎหมายระหว่าง
ประเทศทีม่ ใิ ช่เพือ่ การเดินเรือ ค.ศ.1997 ความรับผิดของประเทศทีท่ ำ�ให้แม่นาํ้ นานาชาติเกิดมลพิษ ความเสียหายก่อให้เกิดผลกระทบประการ
อื่น ๆ ต่อประเทศที่ร่วมใช้ประโยชน์ และกรณีศึกษาการบริหารจัดการแม่นํ้านานาชาติ
		 Rules concerning management of international river, Convention on the Law regarding the Use of
International Non-Navigable River 1997, liability of country for polluting, damaging or otherwise causing an impact on
international river utilized internationally, and case study on management of international river.
777 440 กฎหมายภาษีอากร 1
3(3-0-6)
		 Taxation Law I
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 หลักการภาษีอากร หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
		 Principles of taxation, legal principles of taxation pursuant the Revenue Code on Personal Income
Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax, Specific Business Tax and Duty Stamp
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กฎหมายภาษีอากร 2
Taxation Law II
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 440 #
การวางแผนภาษี ข้อตกลงเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน
Tax Planning, double tax treaties

2(2-0-4)

777 442 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
3(3-0-6)
		 Bankruptcy Law and Business Rehabilitation
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำ�นาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ
Evolution, characteristics and objectives of bankruptcy law, management of debtor’s property, roles
of official receiver, judicial power, bankruptcy procedures, business rehabilitation
777 443 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
		 Consumer Protection Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 แนวคิดและหลักเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในต่างประเทศ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณา
ด้านฉลาก ด้านสัญญาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายความรับผิดต่อ
ความเสียหายต่อสินค้าไม่ปลอดภัย กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 Concepts and principles of consumer protection, consumer protection in foreign countries, the
Committee of Consumer Protection, consumer protection on advertisement, label, contract, unfair terms of contract
under consumer protection law, laws of direct sale and direct market, laws of product liability, consumer protection
procedural law and other related laws
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777 450 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
		 Human Rights Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ความหมายของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		 Concepts and theories of natural law, meaning of human rights, development of human rights,
Universal Declaration of Human Rights, international rules pertaining to human rights, human rights and Thai society,
Buddhism and human rights, National Committee of Human Rights
777 451 การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
		 Justice Administration
		 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
		 โครงสร้างและรูปแบบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม งานบริหารกระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ
		 Structure and organization patterns with respect to justice procedure, administration of justice
system, court of justice, administrative court, military court, and constitutional court
777 490 สัมมนากฎหมายทางคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
		 Seminar in Computer Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
		 สัมมนาปัญหากฎหมายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดหรืออาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมาย
ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
		 Seminar in legal problems that might result in violation of right holder or other crimes related to
computer and law on computer crime
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777 491
		
		
		
		

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Seminar in Civil Procedural Law
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 320 #
สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในหัวข้อที่สำ�คัญ
Seminar in civil procedural law on the subject of important topics

2(2-0-4)

777 492
		
		
		
		

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
Seminar in Criminal Procedural Law
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 322 #
สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในหัวข้อที่สำ�คัญ
Seminar in criminal procedural law on the subject of important topics

2(2-0-4)

777 493
		
		
		
		

สัมมนากฎหมายอาญา	
Seminar in Criminal Law
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 220 #
สัมมนาในวิชากฎหมายอาญาในหัวข้อที่สำ�คัญ
Seminar in criminal law on the subject of important

2(2-0-4)

777 494
		
		
		
		

สัมมนากฎหมายธุรกิจ
Seminar in Business Law
เงื่อนไขของรายวิชา : 777 111 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญในวิชากฎหมายธุรกิจ
Seminar in Business Law on the subject of important topics

2(2-0-4)
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777 495

สหกิจศึกษาทางกฎหมาย
6(0-32-6)
Cooperative Education in Law
		 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		 การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ภาคการ
ศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการทำ�งาน รวม
ทั้งดำ�เนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
		 Actual legal profession-related internship in government organizations and private sectors for one
semester as a temporary employee. Student is required to attain in both academic and self-behavior in workplace
preparation program including proceeding with cooperative education procedures as required by university. Working
performance and assessment shall be supervised by advisee and assigned supervisor

4. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ
การบริการด้านวิชาการ
4.1 การลงทะเบียนเรียน
		 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
		 ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
		 ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าก�ำหนด ต้องยื่นค�ำร้อง ผ่านงานบริการการศึกษา โดยผ่านความเห็น
ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ
4.2 การตกออก
		 การพิจารณาตกออก จะพิจารณาผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ และให้คิดเฉพาะวิชาที่มีค่า
คะแนน ไม่ค�ำนึงถึงรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
		 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต
		 2. หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึ่ง 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิต ขึ้นไป
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4.3 การส�ำเร็จการศึกษา
		 นักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		 (1) ต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่ก�ำหนด และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
		 (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้านๆ ละไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิจกรรม
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม
		 (3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
		 (4) ไม่มีหนี้สินค้างช�ำระกับคณะและมหาวิทยาลัย
		 (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
4.4 การให้เกียรตินิยม
		 นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 1. มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
		 2. ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
		 3. ไม่เคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
		 4. ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา
		 5. ไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิต
		 6. ส�ำหรับนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป และส�ำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59
4.5 การลา ลาป่วย ลากิจ
		 การลา มี 3 ประเภท คือ การลาป่วย หรือ ลากิจ การลาพักการศึกษา และการลาออกซึ่งมีขั้นตอนการขอลา ดังนี้
		 นักศึกษาจะลาได้ต้องมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย
ในกรณีที่ลาป่วยหรือลากิจ เกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองโดยนักศึกษาต้องยื่นใบลาผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่องานบริการการศึกษา
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		 ในกรณีที่มีการสอบกลางภาค หรือสอบประจ�ำภาค นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องขอเลื่อนสอบ โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด หรือหลักฐานที่แสดงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบได้
		 และกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามระยะเวลาในหลักสูตรแล้ว หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อจะส�ำเร็จ
การศึกษา และเหลือหน่วยกิต ที่จะลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาปกติ
4.6 การลาพักการศึกษา
		 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีตอ่ ไปนี้ เจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตทีม่ ใี บรับรองแพทย์ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือเหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
		 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่เกิน 1 ปี
การศึกษาและการลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
		 การยื่นค�ำร้องขอลา พักการศึกษาโดยไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องยื่นค�ำร้อง พร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อ
งานบริการการศึกษา ก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าในแต่ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาทีต่ อ้ งการลาพักการศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
4.7 การลาออก
		 การลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาต้องยืน่ ใบลาออกทีไ่ ด้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง พร้อมใบ
ปลอดหนี้สิน และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ต่องานบริการการศึกษา เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
4.8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
		 นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาในกรณี ตาย ลาออก ตกออก ถูกสั่งให้พ้นสภาพเรียนส�ำเร็จตามหลักสูตร ไม่ลงทะเบียนเรียนให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก� ำหนด ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก� ำหนด
และอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
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4.9 การย้ายคณะเรียน
		 นักศึกษาทีเ่ ข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว มีความประสงค์จะย้ายคณะจะต้องติดต่อคณะนิตศิ าสตร์ ต้นสังกัดและคณะ
ที่จะขอเข้าศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�ำคณะที่สังกัด และคณะที่จะขอเข้าศึกษา นักศึกษาจะขอย้ายได้ก็ต่อเมื่อศึกษา
ในคณะนิติศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยยื่นค�ำร้อง ก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอ
ย้ายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารพิมล กลกิจ)
4.10 การโอนย้ายไปสถาบันอื่น
		 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นจะต้องไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะ
รับโอนก่อน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
		 ส�ำหรับการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอืน่ มาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาทีจ่ ะโอนมาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
และศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก) และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00
ขึ้นไป โดยจะต้องส่งใบสมัครถึงส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของ
ภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
4.11 การย้ายทะเบียนบ้าน
		 เมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักแล้วให้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิล�ำเนาเดิมมาอยู่ที่ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ
บ้านเลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
กลุ่มงานสนับสนุนการบริการวิชาการ
1. งานบริการการศึกษา
2. งานสนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัย
• หมายเลขโทรศัพท์ 095 6594034 และ 043 203588 ต่อ 17 ภายใน 42324
นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา (พี่เล็ก) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ :
• ประสานงานโครงการเกี่ยวกับวิชาการ
• ประสานงานหลักสูตร
• งานวิจัย
• งานประกันคุณภาพ
นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วหาวงศ์ (พี่ยุ) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ :
• ประสานงานธุรการวิชาการ การเงิน
• ประสานงานการศึกษาภาคบัณฑิต
• งานการจัดการศึกษาพิเศษอื่นๆ
นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ (พี่ลูกหว้า) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ :
• ประสานงานวิชาการ
• แผนการศึกษา
• ตารางเรียน
• ส�ำเร็จการศึกษา
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นางสาวจินตนา บุ้งทอง (พี่จอย) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ :
• งานรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
• อ�ำนวยการสอบประจ�ำภาค
• งานประกันคุณภาพด้านวิชาการ
นายจตุพล ชื่นอุทัย (พี่หมู) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รับผิดชอบ :
• งานทะเบียนเรียน ค�ำร้อง และให้ค�ำปรึกษา
• เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ
• การประเมินการเรียนการสอน
นางสาวพรพรรณ จันทร์โสดา (พี่พิกุล) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ :
• งานทะเบียนเรียน ค�ำร้อง และให้ค�ำปรึกษา
• ด้านตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
• ประสานงานธุรการทั่วไป
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นางสาวอรพรรณ นางแล (พี่เจ) ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยงานคณบดี
รับผิดชอบ :
• งานทะเบียนเรียน ค�ำร้อง และให้ค�ำปรึกษา
นางสาวเกศริน ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม) ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
รับผิดชอบ :
• งานธุรการด้านวิชาการ
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบด้วยวิทยา จริยา ปัญญา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน ด้านการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ประชาคมโลก ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในโครงการ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิจกรรมจึงจะส�ำเร็จการศึกษา
5.2 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
		 สโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ เป็นองค์กรกิจกรรมสังกัดคณะนิตศิ าสตร์ มีหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษา
กับคณะฯ รวมทัง้ การด�ำเนินกิจกรรมทัง้ ปวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวนโยบายของคณะฯ เพือ่ เป็นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้
		 1) นายชัชชัย ช�ำนาญไพร
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
		 2) นายภาณุพงศ์ เพชรสุวรรณ
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1
		 3) นายคงทรัพย์ คงเจริญ
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2
		 4) นางสาวมณฑการต์ ลุนทา
เป็นเหรัญญิก
		 5) นางสาวมุกมณี มุตต๊ะ
เป็นประชาสัมพันธ์
		 6) นายอธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ
เป็นประธานกีฬา
		 7) นายไกรสิทธิ์ พิศิษฐวานิช
เป็นประธานกิจกรรมเชียร์
		 8) นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
เป็นรองประธานกิจกรรมเชียร์และธุรการ
		 9) นายกรกช เปี่ยมทรัพย์
เป็นรองประธานกิจกรรมเชียร์
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10)
11)
12)
13)
14)

นายจิรัฏฐ์ ระวาทชัย
นายอภิวัฒน์ รัตนวรรณี
นายณัฐวุฒิ แวงวรรณ
นายณิชาภา วงษ์ปัญญา
นายอนวัช นาจรูญ
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เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา
เป็นเลขานุการ

5.3 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
		 1. บริหารกิจการทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วกับสโมสรนักศึกษา โดยไม่ขดั ต่อระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ และประกาศของคณะหรือมหาวิทยาลัย
		 2. บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
		 3. พิจารณากลัน่ กรองโครงการและงบประมาณของคณะกรรมการบริหารและชุมนุม เพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ตามความเหมาะสมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องจัดท�ำแผนงาน แล้วส่งให้คณะภายในสามสิบวันนับแต่วันแถลงนโยบาย เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณบดี
		 4. ควบคุม ดูแล และให้ความสะดวกในการด�ำเนินงานของชุมชนในสังกัด
		 5. เสนอผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและชุมชุมในสังกัดต่อคณะก่อนการส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่
		 6. เสนอความคิดเห็นต่อคณะหรือมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
		 7. ประสานงานกับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
		 8. อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
5.4 การให้บริการด้านทุนและสวัสดิการต่าง ๆ
		 การบริการด้านกีฬา
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จดั สนามกีฬาไว้บริการนักศึกษา มีทงั้ สนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่มทุกประเภท รวมทัง้ อาคาร
พละศึกษา เวลาเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น.
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		 1. บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปงิ ปอง ลูกตระกร้อ ฯลฯ ติดต่อขอยืมได้ที่งาน
กีฬา เวลา 12.00-18.30 น
		 2. บริการด้านบริหารร่างกาย โดยการเต้นแอโรบิค เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. -18.30 น. ที่อาคารศาลา
พระราชทานปริญญาเดิม
		 3. บริการสระว่ายนํ้า 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�ำหรับสมาชิกและ 5 บาทต่อครั้ง
		 4. ชมรมกีฬา หากนักศึกษาสนใจเป็นสมาชิกชมรมกีฬา แต่ละประเภทได้ที่งานกีฬา อาคารพลศึกษา หรือชมรมกีฬาต่าง ๆ
ของคณะนิติศาสตร์
		 การบริการด้านหอพัก
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหอพักส�ำหรับนักศึกษา จ�ำนวน 26 หอพัก (ไม่รวมหอพักใหม่ จ�ำนวน 9 หอพัก) แบ่งเป็นหอพักนักศึกษา
ชาย จ�ำนวน 8 หอพัก ได้แก่ หอ 5,7,9,10,11,12,15 และ 16 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 1,786 คน หอพักนักศึกษาหญิงจ�ำนวน 10 หอพัก ได้แก่
หอ 1,2,3,4,13,14,17,18,19,20 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน 2,952 คน รวมรับนักศึกษาได้ 4,738 คน โดยมีงานหอพักนักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษาเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาในแต่ละหอพัก มีอาจารย์ทปี่ รึกษาหอพักและกรรมการหอพัก จ�ำนวน 3 คน
ซึง่ เป็นนักศึกษารุน่ พีท่ ผี่ า่ นการคัดเลือกคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเมือ่ มีปญ
ั หาเกิดขึน้ ในหอพัก หากมีปญ
ั หาเกีย่ วกับหอพักในช่วงเวลากลาง
คืนให้แจ้งกรรมการหอพัก หรืออาจารย์ทปี่ รึกษาหอพักทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นหอพักนัน้ ๆ ได้ตลอดเวลา หากนักศึกษาเจ็บป่วยในเวลากลางคืนต้องการ
รถพยาบาลรับตัวไปรักษาในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร 63714 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่ 12345
		 สิทธิการเข้าอยู่หอพัก
		 (1) นักศึกษาใหม่ทกุ คนมีสทิ ธิเ์ ข้าอยูห่ อพักตามความสมัครใจ โดยงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดทีพ่ กั ให้ตาม
ที่นักศึกษาแจ้งความจ�ำนงจองห้องพักไว้ทางอินเตอร์เน็ต และให้ติดต่อที่หน่วยหอพักเพื่อรับกุญแจและกรอกเอกสาร
		 (2) นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ขึน้ ไป จะมีสทิ ธิอยูห่ อพักต่อไปได้เมือ่ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก หากนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หา
ในการเข้าที่พัก หรืออุปกรณ์ในห้องพักช�ำรุดเสียหายให้ติดต่อกับหน่วยหอพักที่นักศึกษาได้รับกุญแจเข้าอยู่หอพัก
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5.5 ค่าธรรมเนียมการเข้าพัก
(1) ภาคการศึกษาปกติ (รวมค่าห้องพัก ค่านํ้า และค่าไฟฟ้า)
หอพักที่ 10, 11
คนละ 1,400 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 21, 23, 24, 25
คนละ 1,600 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 26, 27
คนละ 1,800 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 5, 7, 8, 14, 17, 18, 20 คนละ 2,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 3, 15, 19
คนละ 3,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 1, 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22 คนละ 3,300 บาท ต่อภาคการศึกษา
		 (2) ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หอพักที่ 10, 11
คนละ 700 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 21, 23, 24, 25
คนละ 800 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 26, 27
คนละ 900 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 5, 7, 8, 14, 17, 18, 20 คนละ 1,100 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 3, 15, 19
คนละ 1,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
หอพักที่ 1, 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22 คนละ 1,650 บาท ต่อภาคการศึกษา
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก ได้แก่ ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ และที่นอน ส่วนการบริการและสวัสดิการในหอพัก มีโทรศัพท์ติดต่อภายใน
โทรศัพท์สาธารณะ ห้องดูโทรทัศน์ห้องคอมพิวเตอร์ และจุดบริการ Wireless Lan ห้องอ่านหนังสือ ห้องนํ้ารวม จุดบริการเครื่องซัก-อบ-รีด/
มินิมาร์ท และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง(หอพักหญิง) และลานจอดรถจักรยานยนต์
การให้บริการของหน่วยหอพัก
บริการให้ค�ำปรึกษา บริหารให้ยืมกุญแจส�ำรอง บริการรับ - จ่ายไปรษณีย์และบริการเรื่องแจ้งซ่อม
ก�ำหนดการปิด-เปิด หอพักหญิง
วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ปิดประตูรวั้ และประตูอาคารหอพัก เวลา 23.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. ตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
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วันศุกร์ - วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดประตูรั้วและประตูอาคาร หอพักเวลา 24.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. และยังมีหอพัก
สวัสดิการ KKU-WARA PESIDENT ที่รับนักศึกษาได้อีกประมาณ 2,000 คน มีราคาตั้งแต่ 2,400-4,800 บาท/เดือน
5.6 การบริการด้านทุนการศึกษา
		 ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 จัดให้มีทุนการศึกษา ทั้งทุนของรัฐบาล และทุนของเอกชนส�ำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ทุนละ 3,000 - 30,000
ต่อปี เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ นักศึกษาติดต่อยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่กองกิจการนักศึกษา
		 เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเงินช่วยเหลืออาหารกลางวันส�ำหรับนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้กยู้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนเดือนละ 400 - 800 บาท ติดต่ดขอรับทุนได้ที่กองกิจการนักศึกษา
		 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (www.studentloan.or.th)
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
		 โดยนักศึกษาทีส่ ามารถกูย้ มื เงินได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตผิ า่ นเกณฑ์ทกี่ �ำหนดคือ รายได้ของผูป้ กครอง (บิดามารดาหรือผูอ้ ปุ การะ) รวม
กันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปีจึงจะสามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
		 ในการยืน่ ขอกูเ้ งิน ให้นกั ศึกษาส่งข้อมูลขอกูย้ มื online ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์( http://studentloan.kku.ac.th)
ส�ำหรับการช�ำระหนี้
		 (1) เมื่อผู้กู้ส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช�ำระกู้ยืมคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามระยะเวลาและวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
		 (2) ผู้กู้ยืมที่ก�ำลังศึกษาอยู่และไม่ได้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนให้
ธนาคารทราบถือว่าเป็นผู้ครบก�ำหนดช�ำระหนี้
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		 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินให้นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาความจ�ำเป็นและความเดือดร้อน
ทางการเงิน โดยนักศึกษาติดต่อยืมได้ทกี่ องกิจการนักศึกษา ส�ำหรับคุณสมบัตขิ องผูมสี ทิ ธิย์ มื เงินต้องเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ตํ่ากว่า 2.00 ยกเว้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาต้นและมีความเดือดร้อนจ�ำเป็นด้านการเงินจริง โดยต้องไม่อยู่ในระหว่างค้างช�ำระเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา
		 เงื่อนไขการยืมเงินฉุกเฉินของนักศึกษา
		 1. ในกรณีทมี่ คี วามเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากเรือ่ งใด ๆ ให้ยมื ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึง่ พันบาท) โดยนักศึกษาทีย่ มื เงิน
ต้องช�ำระเงินคืนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
		 2. ในกรณีทมี่ คี วามเดือดร้อนทางด้านการลงทะเบียนเรียนให้ยมื เงินได้ในวงเงินไม่เกินจ�ำนวนเงินทีล่ งทะเบียนเรียน โดยนักศึกษา
ผูย้ มื ต้องท�ำสัญญายืมเงินพร้อมหลักฐานและมีผคู้ าํ้ ประกันสัญญาและช�ำระเงินภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ทีย่ มื หากผูย้ มื ไม่ชำ� ระเงินคืนผูค้ าํ้ ประกัน
ต้องชดใช้แทน
		 ในกรณีที่มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัยวาตภัย ให้ยืมเงินได้ในวงเงิน 20,000 บาท การยืม
เงินใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ (2)
		 การยืมเงินไม่ว่ากรณีใด ที่เป็นการยืมในภาคการเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานั้นจะต้องคืนเงินก่อนการประกาศผลสอบ
		 ในกรณีทผี่ ยู้ มื ผิดสัญญาไม่มาช�ำระเงินคืนภายในก�ำหนดจะถูกตัดสิทธิก์ ารยืมเงินนักศึกษาดังกล่าว 1 ปีการศึกษา และต้องรับผิด
ทางวินัย นักศึกษาอีกด้วย
5.7 สวัสดิการด้านสุขภาพ
		 ศูนย์สขุ ภาพ งานบริการพยาบาล ส�ำนักงานชัว่ คราวตัง้ อยูท่ บี่ ริเวณ อาคารตรงข้ามกับศาลาพระราชทานปริญญาบัตรอาคารเดิม
(ติดกับสนามเทนนิส) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. และ 12.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโดย
แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และในเวลา 12.00 - 13.30 น. ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ส�ำหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าประกันสุขภาพ จ�ำนวน 200 บาท นักศึกษาได้รับสิทธิ์การตรวจรักษาในวงเงินค่ารักษาไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วน
นักศึกษาที่มีบัตรทองแล้วสามารถใช้บริการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ภายใน 12398, 12990 หรือ 0
4320 3454
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5.8 การประกันอุบัติเหตุส�ำหรับนักศึกษา
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท�ำสัญญาการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบหมู่ส�ำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี
มีผลประโยชน์คมุ้ ครองทุกแห่งทัว่ โลกตลอด 24 ชัว่ โมง โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จา่ ยเงินค่าประกันอุบตั เิ หตุให้แก่นกั ศึกษาจากเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาเป็นวงเงินสูงสุด 11,000 บาท กรณีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จะจ่ายเป็นเงิน 110,000 บาท
5.9 บริการอื่นๆ ส�ำหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 • ศูนย์อาหารและบริการ
			 อาคารศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ตรงข้ามส�ำนักวิทยบริการ ให้บริการจ�ำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มในราคาควบคุมพร้อม
ทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีร้านตัดผมชาย ร้านเสริมสวย ร้านขายของช�ำ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านล้างอัดรูป ร้านแว่นตา ร้านกิ๊ฟช๊อป
ร้านจ�ำหน่ายตัว๋ รถโดยสารปรับอากาศ และตัว๋ เครือ่ งบิน ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสินค้าอืน่ ๆ อีกมากมาย จ� ำหน่ายทีบ่ ริเวณ
ชั้น 2 และชั้น 3 นอกจากนี้ยังมีโรงอาหาร 2 ตั้งอยู่ด้านข้างกองกิจการนักศึกษา และโรงอาหาร 3 ตั้งอยู่ที่ด้านหลังหอพักหญิงที่ 19
		 • ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ส�ำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกจะสมัครเป็นสมาชิกต้องเสียค่า
ธรรมเนียม 5 บาท และค่าหุน้ ๆ ละ 20 บาท เมือ่ ถึงสิน้ ปีจะได้รบั เงินปันผล ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ยังมีสาขาที่ 2 ตัง้ อยูท่ แี่ ฟลตป่าดู่ เปิด
ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.
		 • ธนาคาร
			 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีธนาคารเปิดให้บริการด้านการเงิน ดังนี้
			 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มี 2 สาขา คือ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ อยูท่ ดี่ า้ นหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์
และสาขาย่อยตั้งอยู่ในศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2
			 2. ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ และ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ
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			 3. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
			 4. ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ
		 • ไปรษณีย์
			 ทีท่ ำ� การไปรษณียม์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ ล่างของศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
		 • รถโดยสารประจ�ำทาง
			 รถโดยสารประจ�ำทางที่ให้บริการรับส่งนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการเดินทางเข้า - ออก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวิ่งรับผู้โดยสารระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. รถโดยสารที่ให้บริการ คือ
		 รถสองแถวสีฟ้า สาย 8 (สายใหม่) เริ่มต้นเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประตูศรีฐาน ไปสุดเส้นทางที่หมู่บ้าน
การเคหะ ในเมืองขอนแก่น
		 รถสองแถวสีฟ้า สาย 8 (สายเก่า) เริ่มต้นเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากประตูสีฐาน ไปสุดเส้นทางที่หมู่บ้านการ
เคหะ ในเมืองขอนแก่น
		 รถสองแถวสีแดง สาย 16 (บ้านโนนทัน-มข.) เริ่มต้นเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสุดเส้นทางที่บ้านโนนทัน
ในเมืองขอนแก่น
		 ** อัตราค่าโดยสาร ปัจจุบันนักศึกษาขึ้นลงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรถสองแถว สาย 8 คนละ 6 บาท (หลัง 18.00 น.
คนละ 9 บาท) ส่วนนักศึกษาขึ้นลงภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ รถสองแถว คนละ 9 บาททุกสาย
		 ระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2553 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�ำหนดเป้าหมายเพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลเรือ่ งประหยัดการใช้พลังงาน
โดยจัดระบบขนส่งมวลชน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขึ้นลงได้สะดวกปลอดภัย
เลือกรถ Shuttle Bus ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ที่มีราคาตํ่ากว่าการใช้นํ้ามัน และมีคุณสมบัติเฉพาะ คือมีความปลอดภัยสูง สะอาด
ไม่ก่อให้เกิดควันด�ำไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร และช่วยลดปัญหาสภาวะทางอากาศ แบ่งรถบริการเป็น
2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่และเล็ก โดยรถบริการขนาดใหญ่ขนาด 60 ที่นั่ง ให้บริการตามเส้นทางหลัก 4 สาย ส่วนรถบริการขนาดเล็ก 30 ที่นั่ง
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ให้บริการตามเส้นทาง 2 สาย แยกไปตามคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดบริการหมุนเวียนในการบริการทุก 10 นาทีต่อคัน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษาสามารถลดการใช้จักรยานยนต์ในการย้ายห้องเรียน หรือ คณะต่าง ๆ และบุคลากรได้รับ
ความสะดวกต่อการเดินทางประสานงานต่าง ๆ และลดการใช้รถของหน่วยงานให้บริการโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย บริการทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เริ่มต้น ณ ต้นสายตั้งแต่เวลา 07.00 น. และหยุดบริการ ณ ต้นสายในเวลาประมาณ 21.00 น.
5.10 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
		
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย 18,000 บาทประกอบด้วย ค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส�ำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยที่นักศึกษาจะได้รับบริการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
			 (1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
			 (2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
			 (3) ค่าบริการสุขภาพ
			 (4) ค่าบ�ำรุงสโมสรนักศึกษา
			 (5) ค่าบ�ำรุงกีฬา
			 (6) ค่าบ�ำรุงห้องสมุด
			 (7) ค่าบ�ำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
			 (8) ค่าบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเมื่อแรกเข้าคนละ 1 บัตร
		 ส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ช�ำระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ คือ 9,000 บาท
ค่าหนังสือเรียนและเอกสารต่างๆ ประมาณ 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ค่าอาหาร ประมาณ 3,000 บาท ต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ประมาณ 300 - 500 บาท ต่อเดือน
สรุปว่าเมื่อแรกเข้านักศึกษาใหม่ จะต้องจ่ายเงินประมาณ 25,000 - 30,000 บาท (รวมค่าหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลง
ทะเบียน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ) ในเดือนต่อไปนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายลดลงเหลือเดือนละประมาณ 3,000 - 5,000 บาท
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กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
1. งานพัฒนานักศึกษา
2. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย
3. งานห้องค้นคว้าและแนะแนวการศึกษา
• หมายเลขโทรศัพท์ 095 6534035 และ 043 203588 ต่อ 17 ภายใน 42334
นายอนุชิต ปัสสาสุ (พี่ตั้ม) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ
1) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) งานด้านกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา
3) งานด้านวินัยนักศึกษา
4) งานด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ
นายฉัตรชัย ปลัดกอง (พี่เกมส์) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ
1) งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
2) งานสวัสดิการนักศึกษา
3) งานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
4) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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นางสาวลภัสชฎา สาสุนันท์ (พี่โหน่ง) ต�ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบ
1) งานด้านแนะแนวและจัดหางาน
2) งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
3) งานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา
4) งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
5) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นายปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ (พี่แบงค์) ต�ำแหน่ง : บรรณารักษ์
รับผิดชอบ
1) งานบริหารจัดการห้องค้นคว้าทางกฎหมาย
2) งานพัฒนาทรัพยากร
3) งานวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ
4) งานบริการภายในห้องค้นคว้าทางกฎหมาย
5) งานบ�ำรุงรักษาทรัพยากร
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ภาคผนวก
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การจัดการศึกษา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ว่าด้วยการสอบประจ�ำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2557
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542)
		 เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552)
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2549)			
		 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารในเทศขั้นพื้นฐาน
		 ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ว่าด้วย งานพัฒนานักศึกษา
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
หมายเหตุ
(1) นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) หรือ ทางเว็บไซด์ ส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ http://registrar.kku.ac.th
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ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ที่นักศึกษาต้องรู้ ในการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1886/2552)
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 08/2558)
		 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. ประกาศคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 22/2558)
		 เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 07/2555)
		 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�ำภาค
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การจัดการศึกษา
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ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
		 12.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�ำหรับการ
ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
		 12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
		 12.5 ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 12.3 และ ข้อ 12.4 อาจกระท�ำ
ได้โดยความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติส�ำหรับการลงทะเบียน
แบบเต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
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ระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียน ที่ควรทราบ

การลงทะเบียนเรียน มากกว่า/น้อยกว่า ก�ำหนด

ช่วงที่ 1 แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน (Random) ตามปฏิทินมหาลัย

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า/น้อยกว่าก�ำหนด
ระบุ
1. เหตุผลความจ�ำเป็น
2. รหัส-ชื่อวิชา-วัน-เวลาเรียน-เวลาสอบ ทุกวิชาที่ลงทะเบียน

ช่วงที่ 2 		

ตรวจสอบการแจ้งความประสงค์ (Random)
เพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่ม
ยืนยันการลงทะเบียนเรียน
ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ก�ำหนดการตามปฏิทินมหาวิทยาลัย

ช่วงที่ 3 - เพิ่ม -ถอน
- ยืนยันการลงทะเบียน
- ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับ
หมายเหตุ การยื่นเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนต่อคณะ หรือ อาจารย์
หรือ เจ้าหน้าที่ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและ
มีชอื่ ปรากฏในระบบทะเบียนของส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการหาก
ไม่มีชื่อให้ติดต่อกลุ่มภารกิจด้านวิชาการโดยด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวัน
สุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา

(1) ยื่นเอกสารที่งานบริการวิชาการ
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น
(3) คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องต่อส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด้วยตนเอง
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
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การเพิ่มถอนรายวิชา
ข้อ 15 การเพิ่มถอนรายวิชา
		 15.1 การถอนรายวิชาภายในหนึง่ ในสีข่ องระยะเวลาการศึกษารายวิชานัน้ ในภาคการศึกษานัน้ นับจากวันเริม่ เรียนตามปฏิทนิ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก�ำหนดรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้
นักศึกษาสามารถด�ำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
		 15.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดัง
กล่าวในภาคการศึกษานัน้ นับจากวันเริม่ เรียนตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด รายวิชาทีถ่ อนนัน้ จะได้ W แต่
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด� ำเนินการที่ส�ำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
		 15.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 15.2 รายวิชาทีถ่ อนนัน้ จะได้รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการ
ศึกษา
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การตกออก
ข้อ 28 การตกออก
		 28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้
			 28.2.1 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.50 เมือ่ ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตัง้ แต่ 30-59 หน่วยกิต
			 28.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่ 60 หน่วยกิต
ขึ้นไป
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
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การสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 29 การส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
		 29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะก�ำหนดไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือ
ได้ไม่ตํ่ากว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
		 29.7 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29.2 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับ
อนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 30.2 แห่งระเบียบนี้
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ 31 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
		 31.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้
			 31.2.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส�ำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.60 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาถึงทศนิยม
ต�ำแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร
			 31.2.2 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 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
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			 37.1.2 การลาพักการศึกษา
			 37.1.3 การลาออก
		 37.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้อง
ขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
		 37.3 การลาพักการศึกษา
			 37.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
				
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร
				
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
				
(3) เหตุผลความจ�ำเป็นอื่นที่คณะเห็นสมควร
			 37.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่อาจด�ำเนินการด้วยตนเองได้
ยืน่ ใบลาพร้อมหลักฐานอืน่ ๆ ทีค่ ณะ ผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ และแจ้งส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เพือ่ ปรับสถานะ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะต้องด�ำเนินการไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์กอ่ นวันแรกของการสอบประจ�ำภาคตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
			 37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
			 37.3.4 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมเพือ่ รักษาสภาพนักศึกษา ตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
		 37.4 การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างช�ำระ
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ทปี่ รึกษาและคณบดีทนี่ กั ศึกษาสังกัด เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ กรณีทมี่ เี หตุผลความจ�ำเป็นอาจให้
ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได้
		 37.5 หลักฐานที่ใช้ประกอบในใบลาต่างๆ ประกอบด้วย
			 37.5.1 ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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			 37.5.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
			 37.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน
15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก
			 37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
			 37.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ
การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น
			 37.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช�ำระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออก หรือลาพักการศึกษา
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การพ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 38 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
		 38.1 ตาย
		 38.2 ลาออก
		 38.3 ตกออก
		 38.4 ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
		 38.5 ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 38.6 เรียนส�ำเร็จตามหลักสูตร และได้รบั อนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถอื ว่าวันทีส่ ภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรทีข่ ออนุมตั สิ องปริญญาให้ถอื วันพ้นสภาพนักศึกษา
ในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง
		 38.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมิได้ลาพักการศึกษาตาม
ระเบียบ
		 38.8 อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
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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�ำผิดหรือการผ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตในการสอบ และกรณี
ที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4
		 41.2 ปรับตกไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของรายวิชาทีส่ อบมาแล้วส�ำหรับภาคการศึกษานัน้ โดยนับย้อนหลังตามล�ำดับรายวิชาทีส่ อบ
		 41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส�ำหรับภาคการศึกษานั้น
		 41.4 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนส�ำหรับภาคการศึกษานั้น
ข้อ 43 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 30 อาจอุทธรณ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
		 43.1 ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก�ำหนด 30 วัน นับแต่วันทราบค�ำสั่งการลงโทษ
		 43.2 การอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษให้ท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
		 43.3 การอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส�ำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
		 43.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
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การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
		 5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่จะขอประสงค์ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติดังนี้
			 5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใด ต้องยื่นความจ�ำนงผ่านมหาวิทยาลัย
ที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อน
วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจ�ำภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�ำหนด
			 5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งการพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบก่อนก�ำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน
			 5.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและช� ำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�ำหนด จึงจะถือว่า
การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
		 5.2 กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก�ำหนด
		
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541)

การสอบประจำ�ภาค
ข้อ 6 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครือ่ งแบบและเครือ่ งแต่ง
กายนักศึกษา พ.ศ.2547
กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบหากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
		 (1) เป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย
		 (2) เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศฯ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก�ำหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยต้องแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
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ข้อ 8 การเข้าห้องสอบ
		 (1) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (2) ห้ามน�ำหนังสือ ต�ำรา เอกสาร บันทึกข้อความ เครือ่ งมือสือ่ สารทุกชนิด และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถจัดการข้อมูล
ได้เข้าห้องสอบ เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องใช้จ�ำเป็นที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
		 (3) ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อนจึงจะ
เข้าสอบได้ แต่ถ้าเวลาได้ล่วงเลยไปเกินกว่า 30 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ
		 (4) นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการสอบจัดไว้ให้
ข้อ 9 การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ
		 (1) นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค�ำสั่งของกรรมการคุมสอบ
		 (2) นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หรือบัตรอืน่ ใดทีท่ างราชการออกให้ทมี่ รี ปู ถ่ายให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ
ก่อนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ
		 (3) นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้จ�ำเป็นของตนเอง ห้ามยืมกันในห้องสอบ
		 (4) ห้ามกระท�ำการทุจริต หรือกระท�ำการใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต
		 (5) ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ
		 (6) หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ท�ำไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือสอบถามกรรมการคุมสอบ
		 (7) เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (8) ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
		 (9) เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบให้ยุติการท�ำข้อสอบโดยทันที
ข้อ 12 การกระท�ำต่อไปนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
		 (1) พูด ถาม บอก ลอกค�ำตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระท�ำใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต
		 (2) น�ำเครือ่ งมือสือ่ สาร อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถจัดการข้อมูลได้ อุปกรณ์อนื่ ทีไ่ ม่จ�ำเป็นในการสอบหรือไม่ได้รบั อนุญาต
เข้ามาในห้องสอบ
		 (3) น�ำหนังสือ ต�ำราเอกสาร บันทึกข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
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ข้อ 21 ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบด้วยมีเหตุผลความจ�ำเป็น ให้นักศึกษาที่ขาดสอบท�ำเรื่องชี้แจงเป็นหนังสือถึงสาเหตุที่ขาด
สอบยื่นต่อคณบดี เพื่อพิจารณาให้มีการสอบชดเชย โดยให้ยื่นค�ำร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอื่นนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดให้ยื่นค�ำร้องต่อคณบดีผา่ นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เพื่อแจ้งให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ด�ำเนินการสอบชดเชย
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจ�ำภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557)
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ขั้นตอนการขอสอบชดเชย ในกรณีนักศึกษาขาดสอบด้วยมีเหตุผลความจ�ำเป็น

นักศึกษายื่นคำ�ร้องชี้แจงสาเหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
งานบริการวิชาการตรวจสอบ / รวบรวมข้อมูล/ ประสานนักศึกษา

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานดำ�เนินการสอบฯ
เพื่อพิจารณาลงนามให้ความเห็น
มีเหตุจำ�เป็น

เสนอคณบดี
อนุมัติ

อาจารย์ประจำ�วิชาดำ�เนินการสอบชดเชย
สอบชดเชย

ประเมินผลระดับคะแนน (ก่อนส่งเกรด)
สอบชดเชยทัน

ไม่สอบชดเชย

ติดสัญลักษณ์ “I” กรณีพิเศษ
และจะต้องแก้สัญลักษณ์ “I”
ในภาคการศึกษาถัดไป
สอบชดเชยไม่ทัน

คณะกรรมการฯ รับรองผลการศึกษา

หมายเหตุ : กรณีวชิ าต่างคณะให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องต่อคณบดีผา่ นอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด
อยู่ด�ำเนินการสอบชดเชย
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การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใช้ใบรับรอง
แพทย์เพือ่ ประกอบการพิจารณาการลาเนือ่ งจากเจ็บป่วย ประสบอุบตั เิ หตุได้รบั บาดเจ็บหรือกรณีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาหรือการสอบนักศึกษา
ต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามที่ก�ำหนด ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดไว้
2. แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
3. ใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจนหากต้องให้หยุดพักการศึกษาเพื่อการ
บ�ำบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย
		 ใบรับรองแพทย์ที่น�ำมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบฯ หากไม่สมบูรณ์ตามที่ก�ำหนดในข้อ 1-3 จะไม่รับพิจารณา
		 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 34/2535) เรือ่ ง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลา และกรณี
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
		 (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสมารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีต้องมีความรู้
ความสามารถคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและการประกอบอาชีพของบัณฑิตในสังคมและสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากล
ฉะนั้น อาสัญอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 29.6 แห่ง
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติที่ประชุมคณะบดีในการประชุมครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามรถทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารวนเทศขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 เกณฑ์มาตรฐานความรูค้ วามสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�ำหนดดังนี้
		 3.1 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ต้องสอบผ่าน “การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความ
สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ. 2548) ” ตาม
เกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดให้ศกึ ษาตามหลักสูตรนัน้ ๆ และให้นบั การสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้างต้นเป็นส่วนหนึง่
ขอการส�ำเร็จการศึกษา
			 นักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะ
ต้องได้ศึกษารายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นแกนหลักเพื่อการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู่แล้ว อาจได้
รับการยกเว้นไม่ตอ้ งสอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศนีไ้ ด้ ทัง้ นีค้ ณะทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องด�ำเนินการขออนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
จะจัดท�ำเป็นประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
		 3.2 นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนปีการศึกษา 2552 ให้เป็นไปตาม “ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรือ่ งการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 4 ให้สำ� นักนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดสอบความรูค้ วามสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐานตามประกาศนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ำเนินการจัดสอบในแต่ละปีการศึกษา ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทเี่ กิดปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย ข้อวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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		 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 861/2552) เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานความรูค้ วามสมารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ฉบับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552)

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี
จะต้องมีความรู้ความสารมารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 40/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรมาตรฐาน จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย และได้รับการบันทึกในประมวลผลการศึกษา (Transcript) ให้ได้สัญลักษณ์ 5 (Satisfactory) ในรายวิชา 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Computer and Information Technology) 3 หน่วยกิต
ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด มีก�ำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาเทียบได้กับที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรมาตรฐานนี้ไว้แล้ว นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์ตามข้อความวรรคแรก อาจสามารถขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ โดยให้ได้รบั สัญลักษณ์ 5 Satisfactory) ในรายวิชา
นั้น ทั้งนี้รายวิชาใดในหลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณาให้ยกเว้น ให้คณะเป็นผู้พิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้จะบันทึก
ข้อมูลรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นลงในประมวลผลการศึกษาทานรายวิชา 000 160”
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
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94 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา ให้เหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายของนักศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 28 กรกฎาคม 2547 จึงตราบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2543 และบรรดาข้อบังคับ
ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
		 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ” 		 หมายถึง คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 “อธิการบดี” 		 หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5 เครือ่ งแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาระดับปริญญาตรีและตํา่ กว่าระดับปริญญาตรี เพือ่ แต่งกายในโอกาสต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
		 5.1 เครื่องแต่งกายมาตรฐาน เพื่อแต่งในงานพิธีของมหาวิทยาลัย หรือเข้าชั้นเรียนหรือติดต่อราชการ
			 5.1.1 นักศึกษาชาย
				
5.1.1.1 เสื้อ
					
เสือ้ เชิต้ แขนยาวหรือแขนสัน้ ท�ำด้วยผ้าสีขาวไม่มลี วดลาย ปกเสือ้ แบบปลายแหม มีกระเป๋าติดทางอกด้านซ้าย
				
5.1.1.2 กางเกง
					
กางเกงขายาวแบบสุภาพ ท�ำด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย
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5.1.1.3 เข็ดขัด
					
ลายเข็มขัดท�ำด้วยหนังสีดำ� หัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสีเหลีย่ มตรงกลางมีรปู ตรามหาวิทยาลัย
สายเข็ดขัดและหัวเข็มขัดมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
				
5.1.1.4 เนคไท
					
ท�ำด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ปลายตัดเป็นรูปชายตรง มีตรามหาวิทยาลัยสีดินแดงอยู่ตรงกลาง
มีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
				
5.1.1.5 ถุงเท้า
					
ถุงเท้าสั้น สีด�ำ
				
5.1.1.6 รองเท้า
					
รองเท้าหุ้มส้น สีด�ำ
			 5.1.2 นักศึกษาหญิง
				
5.1.2.1 เสื้อ
					
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นท�ำด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลมติดกระดุมท�ำด้วยโลหะสีเงิน
ดุนแนบรูปตรามหาวิทยาลัย 5 เม็ด หน้าอกเสื้อ ด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ ท�ำด้วยโลหะสีเงิน กระดุมและกระดุมและเข็มมีขนาดตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
				
5.1.2.2 กระโปรง
					
ท�ำด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมหัวเข่าไม่เกิน 20 ซม. หรือเหนือหัวเข้าไม่เกิน 5 ซม.
				
5.1.2.3 เข็มขัด
					
ลายเข็มขัดท�ำด้วยหนังสีดำ� หัวเข็มขัดท�ำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มตรงกลางมีรปู ตรามหาวิทยาลัย
สายเข็มขัดและหัวเข็มขัดมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
			
5.1.2.4 รองเท้า
					
รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพสีด�ำ,สีนํ้าตาล, สีนํ้าเงิน,สีเทา หรือสีขาว
ข้อ 11 นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามก�ำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547)
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
เพื่อให้การด�ำเนินการด้านวินัยนักศึกษา เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยเห็นชอบ
ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครัง้ ที่ 4/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก�ำหนดเกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤตินักศึกษา ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597 / 2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา”
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308/2551) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษา โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
3. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ตามลักษณะความผิดปกติในกรณีต่างๆ ดังนี้
ลักษณะความผิด
1. เกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แลค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
1.1 โดยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค�ำสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยทัว่ ไป ยกเว้นประกาศเรือ่ ง
หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
1.2 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
1.2.1 บังคับน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สมัครใจ
1.2.2 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.2.3 จัดกิจกรรมในเขตที่พักอาศัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือในบริเวณที่มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ
หรือกีดขวางการจราจร หรือใช้เสียงบังคับรบกวนผู้อื่น

เกณฑ์ตัดคะแนน
5 – 60 คะแนน

20 – 80 คะแนน
20 – 80 คะแนน
20 – 80 คะแนน
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ลักษณะความผิด
เกณฑ์ตัดคะแนน
1.2.4 จัดกิจกรรมในสถานที่ลับตาหรือไม่เหมาะสมโดยที่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่ 10 – 80 คะแนน
มหาวิทยาลัยอนุญาตไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ได้
1.2.5 นักศึกษาผูด้ ำ� รงกิจกรรมไม่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะท�ำงาน (STAFF) ในการด�ำเนินกิจกรรมต้อนรับ 20 – 80 คะแนน
น้องใหม่
1.2.6 ใช้วาจาหรือกระท�ำการกดดันหรือบังคับข่มขู่ ตะคอก ก้าวร้าวท�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจน้องใหม่ 10 – 80 คะแนน
หรือบังคับส่งเสริมให้กระท�ำในลักษณะที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือสื่อความหมายของการ
ล่วงละเมิดทางเพศ แลอนาจารทั้งร่างกายและวาจา หรือลงโทษน้องใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือแต่ง
กายไม่ถูกต้องเหมาะสม
1.2.7 ในระหว่างจัดกิจกรรมมีการเสพ และหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของมีนเมาทุกชนิด รวมทั้งการเสพ 20 – 80 คะแนน
ของมึนเมามาก่อน หรือระหว่างหรือหลังการท�ำกิจกรรม
1.2.8 พกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณการจัดกิจกรรม
50 – 100 คะแนน
1.2.9 เล่นการพนันทุกชนิดบริเวณการจัดกิจกรรมหรือบริเวณใกล้เคียง
40 – 60 คะแนน
1.2.10 กระท�ำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของน้องใหม่ 50 – 100 คะแนน
หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ประกาศคณะ หรือกฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เกี่ยวกับความประพฤติด้านคุณธรรม ด้านศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม ของสังคมไทย
2.1 ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน พูดก้าวร้าว พูดหยาบคาย ด่าว่า หรือกระท�ำการอันเป็นที่รบกวนผู้อื่น
5 – 30 คะแนน
2.2 แสดงกริยาอาการที่ไม่เคารพอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือไม่เชื่อฟังค�ำสั่งหรือค�ำตักเตือนของอาจารย์หรือ 5 – 30 คะแนน
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
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ลักษณะความผิด
2.3 ขัดขืน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือปกปิดความจริงต่อผู้มีอ�ำนาจในการสอบหาข้อเท็จจริง หรือการสอบสวน
การกระท�ำผิดวินัยนักศึกษา
2.4 แต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพเรียบร้อย
2.5 สูบบุหรี่ หรือแสดงกิรยิ าอัน ไม่สมควรในเวลาเข้าชัน้ เรียนหรือห้องสอบหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2.6 ประพฤติในสิ่งที่จะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย
2.7 มีไว้ครอบครองหรือวัสดุ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน ที่ลามกอนาจาร
2.8 ประพฤติตนหรือท�ำการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียวัฒนธรรมในทางเพศหรือทางชู้สาว
2.9 เล่นการพนัน มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพนัน
3. เกี่ยวกับการใช้รถทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
3.1 ความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด
ขับรถส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้น
3.2 ความผิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินขอผู้อื่น เช่น ขับรถเร็วเกินควร ขับรถสวน
ทางในเส้นทางเดินรถทางเดียว เป็นต้น
3.3 ความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่นในกรณีขับรถโดยประมาท
3.4 ความผิดทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ ในกรณีขบั รถเมือ่ มีการดืม่ สุราเกินกว่า
ที่กฎหมายก�ำหนด
4. เกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา
4.1 มีสุราหรือของมึนเมาในครอบครอง

เกณฑ์ตัดคะแนน
5 – 30 คะแนน
5 – 20 คะแนน
5 – 20 คะแนน
5 – 40 คะแนน
5 – 20 คะแนน
10 – 60 คะแนน
40 – 60 คะแนน
5 – 10 คะแนน
10 – 30 คะแนน
20 – 60 คะแนน
20 – 80 คะแนน

10 – 30 คะแนน
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ลักษณะความผิด

เกณฑ์ตัดคะแนน
4.2 เสพสุราหรือของมึนเมา
20 – 60 คะแนน
4.3 เสพสุราหรือของมึนเมาอาละวาด
41 – 80 คะแนน
4.4 เสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
41 – 80 คะแนน
4.5 เป็นผู้จ�ำหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย กรณีความผิดตามข้อ 4 การพิจารณาตัดคะแนน ห้ามลด 80 – 100 คะแนน
หย่อนโทษ ในทุกกรณี
5. เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย
5.1 พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธหรือวัตถุระเบิด
40 – 100 คะแนน
5.2 พกพา ครอบครอง หรือจ�ำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
10 – 100 คะแนน
6. เกี่ยวกับการก่อการทะเลาะวิวาท และการท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
6.1 ก่อการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้อาวุธ
10 – 40 คะแนน
6.2 ก่อการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ
40 – 80 คะแนน
6.3 ท�ำร้ายร่างกายบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาด้วยกัน
6.3.1 ไม่บาดเจ็บ
10 – 30 คะแนน
6.3.2 บาดเจ็บ
20 – 60 คะแนน
6.3.3 บาดเจ็บสาหัส
80 – 100 คะแนน
6.4 ท�ำร้ายร่างกายอาจารย์หรือเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่ 60 – 100 คะแนน
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
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ลักษณะความผิด

เกณฑ์ตัดคะแนน

7. เกี่ยวกับทรัพย์
7.1 ท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือของผู้อื่น
7.2 กระท�ำตามความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง
เป็นต้น
8. เกี่ยวกับการซื่อสัตย์สุจริต
8.1 กล่าวเท็จหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงอันควรบอกต่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
8.2 ปลอมลายมือชื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
8.3 การใช้เอกสารหรือหลักฐานปลอม
8.4 การปลอมเอกสารทั่วไป
8.5 การปลอมเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษา
8.6 การปลอมเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
8.7 การทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท�ำการทุจริตในการสอบ
8.8 การทุจริตอื่นๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
9. เกี่ยวกับความสงบหรือเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
9.1 เป็นตัวการก่อหรือยุยงหรือสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมให้เกิดการแตกความสามัคคีในระหว่างนักศึกษาเป็น
ส่วนรวม

10 – 60 คะแนน
40 – 80 คะแนน

5 – 20 คะแนน
10 – 40 คะแนน
10 – 40 คะแนน
10 – 40 คะแนน
40 – 80 คะแนน
40 – 80 คะแนน
40 – 60 คะแนน
20 – 80 คะแนน
40 – 80 คะแนน
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ลักษณะความผิด
เกณฑ์ตัดคะแนน
9.2 เป็นตัวการก่อหรือยุยงหรือสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือ 80 - 100 คะแนน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
10. เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
10.1 จัดท�ำ เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือกล่าวถ้อยค�ำอัน 20 - 60 คะแนน
เป็นเท็จ หรือกระท�ำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
10.2 การกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
20 - 80 คะแนน
		
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/ 2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา)
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ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง ที่นักศึกษาต้องรู้ ในการศึกษา
ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่ง ของคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาต้องรู้
ในการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
โดยทีเ่ ห็นสมควรให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข ประกาศฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความเหมาะสม ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
		 (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�ำหรับการจัดการศึกษาในภาคปกติ
			 1.1 ภาคการศึกษาปกติ
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
			 1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
		 (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�ำหรับการจัดการศึกษาในภาคบัณฑิตภาคการศึกษาละ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ข้อ 2 ข้อความใดในประกาศฉบับที่ 222/2549 ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1886 / 2552) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์)

การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
โดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งประสงค์ให้การผลิตบัณฑิตทางกฎหมายมีความหลากหลายและมีคุณภาพสนองตอบ
ต่อการสร้างเสริมสังคมที่พึงประสงค์ และสอดคล้องทันต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของประเทศ
ทัง้ นี้ ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและอนุขอ้ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการเครือข่ายวิชาการขับเคลือ่ น
การเสริมสร้างความสมานฉันท์สู่ชุนชนระหว่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม
104 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติและส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามกรอบนโยบายแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551 – 2565) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นว่าด้วย หน่วยงานในกับกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ประกอบกกับ ข้อ 21 (3) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554
ประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้
(1) ประเภทการจัดการศึกษา
		 (1.1) การจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Justice Administration and Human Right)
		 (1.2) การจัดการศึกษาที่เน้นกฎหมายการบริหารรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น (Law on Public Administration and
Local Government)
		 (1.3) การจัดการศึกษาทีเน้นกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Law
on Greater Mekong Sup-region Resource Energy and Environmental management)
(2) รายละเอียดของการจัดการศึกษา
		 หลักการและเหตุผลในการจัดการศึกษา ปรัชญาในการศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตอัน
พึงประสงค์ จุดเด่นของการจัดการศึกษา คุณสมบัติและจ�ำนวนของผู้สมัครโครงการหลักสูตรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาฯ และเรื่องอื่นให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(3) คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
		 คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) ทีเ่ น้นผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ให้เป็นไปตาม
ค�ำสั่งคณะนิติศาสตร์ที่ 16/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
				

(ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2558)
เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำ� หนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นความประพฤติ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความประพฤติ ดังต่อไปนี้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
(3) มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
(ประกาศคณะนิตศิ าสตร์ (ฉบับที่ 22/25558) เรือ่ ง คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นความประพฤติคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจำ�ภาค
เพื่อการด�ำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�ำภาคของรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์ ด�ำเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดความยุติธรรม
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 21(3) แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนิตศิ าสตร์ พ.ศ. 2555 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์
ครั้งที 2/2555 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�ำภาคไว้
ดังนี้
ข้อ 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�ำภาคได้รายวิชาละไม่เกิน 1 ครั้ง
ข้อ 2 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�ำภาคให้ยื่นค�ำร้องที่งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ อัตราค่า
ธรรมเนียม 100 บาท ต่อรายวิชา เสนอต่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำคณะนิติศาสตร์
รับรองผลการเรียนวิชานั้นๆ
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ข้อ 3 กรณีมีการแก้ไขระดับคะแนน ต้องเสนอให้กรรมการอ�ำนวยการพิจารณาและกรณีไม่มีการแก้ไขคะแนนให้รายงานผลเสนอ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์
ข้อ 4 ให้งานบริการการศึกษาแจ้งผลการตรวจสอบระดับคะแนนแก่นกั ศึกษาและให้ลงลายมือชือ่ รับทราบผล โดยมีเกณฑ์ปฏิบตั ดิ งั นี้
		 4.1 ถ้าเกณฑ์การตรวจสอบระดับคะแนนถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไข ให้นำ� ค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 2 เข้าเป็นเงินรายได้คณะ
นิติศาสตร์
		 4.2 ถ้าผลการตรวจสอบระดับคะแนนมีการแก้ไขให้คืนค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 แก่นักศึกษา
ข้อ 5 ให้ผลการตรวจสอบตามข้อ 3 ถือเป็นข้อยุติ
(ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 07 / 2555)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�ำภาค)
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การค�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(G.P.A)
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การค�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A)
ตัวอย่างการคำ�นวณ
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

77160

2

A(4)

(2x4) = 8

รวม

18

คะแนนเฉลี่ยรายภาค =
G.P.A เฉลี่ยสะสม =
		
=

31

44.5

GP/CR = 44.5/18 = 5.4723
ผลรวมค่าคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
44.5/18 = 2.4723 ปัดเศษ 2.47

คะแนนเฉลี่ยรายภาค =
G.P.A เฉลี่ยสะสม =
		
=
		

GP/CR = 31/17 = 1.8263
ผลรวมค่าคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
44.5/31 = 2.1572 ปัดเศษ 2
18.17
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ความหมายของตัวอักษร

ระดับคะแนน

CR
= CREDIT REGISTER (หน่วยกิตที่ลงทะเบียน)
CA
= GREDIT ATTEMPT (หน่วยกิตที่เกรดปรากฏ)
GP
= GRADE POINT (คะแนนที่เกรดปรากฏ)
		 (FOR GPA CALUCLATION)
GPA = GRADE POINT AVERAGE (=GP/CA) (คะแนนเฉลี่ยสะสม)
(T)
= TRANSFER GRADE (รายวิชาเทียบโอน)* รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
		 ที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
I
= การเรียนยังไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ I ในภาคการศึกษาถัดไป
		 (ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่)
W
= การถอนรายวิชา
		 การศึกษาแบบเรียนร่วม (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
		 แบบไม่นับหน่วยกิต การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบร่วมเรียน
		 ให้ประเมินผลเป็น S (พอใจ) หรือ U (ไม่พอใจ) และให้ระบุค�ำว่า Audit
		 ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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=
=
=
=
=
=
=
=

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจ�ำภาค___________

ประจ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจ�ำภาค___________

ประจ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจ�ำภาค___________

ประจ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจ�ำภาค___________

ประจ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________
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หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		
ชื่อ/หน่วยงาน
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. งานรักษาความปลอดภัย
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉุกเฉิน)
4. ส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6. งานหอพักนักศึกษา
7. หอพักนักศึกษา มข. (27 หอพัก)
หอพักที่ 1 จนถึง 12727 หอพักที่ 27
8. หอพักใหม่ 9 หลัง (หอพักนพรัตน์)
9. หอพัก 8 หลัง (หอพักสวัสดิการ)
10. ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
11. เงินยืมฉุกเฉิน/ตรวจสอบหนี้สิน
12. นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
13. องค์การนักศึกษา มข.
14. หอสมุดกลาง 		
15. หน่วยหอพักนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์
(043) 202-222 ถึง 41 (043) 203-333 ถึง 53
เบอร์โทร มข.ต่อ 12345
เบอร์โทร มข.ต่อ 63714, 63715
เบอร์โทร มข.ต่อ 12049, 12050
เบอร์โทร มข.ต่อ 12391
เบอร์โทร มข.ต่อ 12078
เบอร์โทร มข.ต่อ 12701
(หอพักอื่นใช้หมายเลข 27ตามด้วยเลขที่หอพักนักศึกษา)
เบอร์โทร มข.ต่อ 12398 เบอร์โทร มข.ต่อ 11790
เบอร์โทร. 043-204304
เบอร์โทร มข.ต่อ 12398
เบอร์โทร มข.ต่อ 11995
เบอร์โทร มข.ต่อ 12391
เบอร์โทร มข.ต่อ 12700
เบอร์โทร มข.ต่อ 12105
เบอร์โทร มข.ต่อ 12078
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คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รวบรวม / เรียบเรียง และพิสูจน์อักษร นางสาวจินตนา บุ้งทอง
นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์
นายอนุชิต ปัสสาสุ
นางสาวลภัสชฎา สาสุนันท์
นายปณัฐ เนรมิตตกพงศ์
นางสาวอรพรรณ นางแล
จัดท�ำเล่ม

นางสาวจินตนา บุ้งทอง

เจ้าของ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์จ�ำนวน

1,300 เล่ม

พิมพ์ที่

หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-328589-91 แฟกซ์ 043-328592
E-mail: klungpress@hotmail.com, sarikahan@yahoo.com

ออกแบบปก

หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
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