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พุทธพจน์ประจ�ำคณะ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มุ ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในด้ า น
นิติศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติ พร้อมสำ�ำหรับการทำ�ำงาน การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการและวิชาชีพทางกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและ
วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็น
บัณฑิตซึ่งพึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

1. มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่
จำ�ำเป็นและมีความสำ�ำคัญสำ�ำหรับการนำ�ำไปปรับใช้กับกฎหมาย
อื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือใน
การประกอบวิชาชีพ
2. สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ
       มีนิติทัศนะ คุณธรรมและจริยธรรม3.
3.    มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ทั้งใน
ปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชือ่ มโยงหรือ
บูรณาการกับศาสตร์อื่น และสามารถหาข้อยุติหรือเสนอทาง
เลือกโดยคำ�ำนึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม4.
4.   มี ทั ก ษะในการทำ� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น อย่ า งเกื้ อ กู ล และเป็ น
กัลยาณมิตร มีจติ สำ�ำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิน่  สังคม และ
ประเทศชาติ รวมไปถึงมีจติ ใจให้ความใส่ใจแก่บคุ คลหรือสังคม
ที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส
5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษา
ต่างประเทศทีจำ่ ำ� เป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพ
อื่นตามควรแก่กรณี

ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก
หมายถึง

บัณวิฑิสัยตทัศทางกฎหมายต้
องเป็นผู้ที่ตื่นรู้ทางแห่งความเสื่อมและรู้ทาง
นของคณะ :
ยนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มี
แห่งโรงเรี
ความเจริ
ญ บใช้โดยใช้
“นิติทัศนะรั
สังคม” ความรอบรูใ้ นการประกอบสัมมาอาชีพอย่างสุจริต
และยุติธรรม
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		2. ข้อมูลพื้นฐานคณะนิติศาสตร์
2.1 ความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ ก่อตัง้ ขึน้ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
กำ�ำลังคนที่มคี วามรูด้ ้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิตศิ าสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำ�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดย
วางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์ดำ�ำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร   ที่สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายเรือ่ ง มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) การบริหารงบประมาณเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถ
พึง่ ตนเองได้ นอกจากนีย้ งั ต้องสร้างความเชือ่ มัน่ และยอมรับจากสังคม ทางด้านวิชาการประกอบด้วย สร้างมาตรฐานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของสำ�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรอีกทั้งได้รับการรับรองและยอมรับเป็นเครือ
ข่ายความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำ�ำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และดำ�ำเนินการเปิดรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจำ�ำนวน 103 คน           
คณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มต้นจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549 เรื่องจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยกำ�ำหนดให้วันที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจบุ นั คณะนิตศิ าสตร์ ดำำ� เนินงานภายใต้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในกำ�ำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555
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2.2 วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / คุณลักษณะบัณฑิตตที่พึง ประสงค์
		
(1) วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม
		 (2)	วััตถุุประสงค์์ :
1. มีีองค์์ความรู้้�ทางนิิติศิ าสตร์์อย่่างมีีนิติิ โิ ลกทััศน์์และนิิติกิ ระบวนทััศน์์ ที่่�สามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้งานได้้อย่่างประสิิทธิิภาพ
2. มีีนิิติิวิิสััยทััศน์์ที่่�สร้้างสรรค์์กฎหมายกัับศาสตร์์อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีบรููณาการ
3. มีีทัักษะความสามารถด้้านการสื่่�อสาร การวิิเคราะห์์วิิจััย การใช้้คอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการจััดการ
สมััยใหม่่
4. มีีนิิติิทััศนะด้้านจริิยธรรมของนัักกฎหมายและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
5. มีีทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ
		
(3)	คุุณลัักษณะของบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์
1.  มีีความรู้้�ทั้้�งในภาพรวมและเชิิงลึึกในบรรดากฎหมายพื้้�นฐานที่่�จำเป็็นและมีีความสำคััญสำหรัับการนำไปปรัับใช้้กับั กฎหมาย
อื่่�น ๆ เพื่่�อศึึกษาต่่อในระดัับสููงขึ้้�นไป หรืือค้้นคว้้าวิิจััย หรืือในการประกอบวิิชาชีีพ
         
2.  สามารถใช้้กฎหมายอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนตามหลัักวิิชาการ มีีนิิติิทััศนะ คุุณธรรมและจริิยธรรม
           
3.  มีีทัักษะในการคิิด วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ วิิพากษ์์วิิจารณ์์ทั้้�งในปััญหาข้้อเท็็จจริิงปััญหาข้้อกฎหมายอย่่างมีีความเชื่่�อมโยง
หรืือบููรณาการกัับศาสตร์์อื่่�น และสามารถหาข้้อยุุติิหรืือเสนอทางเลืือกโดยคำนึึงถึึงหลัักความยุุติิธรรมและหลัักนิิติิธรรม
           
4.  มีีทัักษะในการทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นอย่่างเกื้้�อกููล และเป็็นกััลยาณมิิตร มีีจิิตสำนึึกรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน ท้้องถิ่่�น สัังคม และ
ประเทศชาติิ รวมไปถึึงมีีจิิตใจให้้ความใส่่ใจแก่่บุุคคลหรืือสัังคมที่่�เดืือดร้้อนหรืือด้้อยโอกาส
5.  มีีทักั ษะในการใช้้เทคโนโลยีี การใช้้ภาษาไทย และการใช้้ภาษาต่่างประเทศที่่�จำเป็็นในการประกอบวิิชาชีีพกฎหมายหรืือ
อาชีีพอื่่�นตามควรแก่่กรณีี
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		2.3 โครงสร้างกรรมการบริหารคณะ
(1) กรรมการประจำ�ำคณะ ประกอบด้วย
1. คณบดีคณะนิติศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. ดร.สุุชาติิ แนวประเสริิฐ
4. นายอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ
5. นายยศ นาคะเกศ
6. ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล
7. นายวรวิทย์ ไชยตา

   ประธานกรรมการ
   กรรมการ
   ผู้้�แทนหััวหน้้าสาขาวิิชา
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
   หัวหน้าสำ�ำนักงานคณบดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

		2.4 โครงสร้างอาจารย์ประจำ�คณะ
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�ำคณะ
อาจารย์ประจำ�ำคณะ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ภาคปฏิบัติการ
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		3. หลักสูตรการศึกษา
3.1 ปรัชญาการผลิตบัณฑิต
หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ (หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564) มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ
ในด้้านนิิติิศาสตร์์ มีีทัักษะและประสบการณ์์การเรีียนรู้้�และการฝึึกปฏิิบััติิ พร้้อมสำหรัับการทำงาน การแก้้ปััญหาและการพััฒนาความรู้้�ใน
สาขาวิิชาการและวิิชาชีีพทางกฎหมาย มีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัักวิิชาการและวิิชาชีีพ เข้้าใจในสถานการณ์์ของโลก
และสัังคมที่่�มีีความแตกต่่างหลากหลายและเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา เป็็นบััณฑิิตซึ่่�ง
พึึงประสงค์์ของสัังคมและตลาดงานปััจจุุบััน

		

3.2 การจัดการศึกษา
คณะนิติศาสตร์กำ�ำหนดจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น
3 ลักษณะ ได้แก่
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบทวิภาค
2. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิตโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระบบ
ทวิภาค
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ระบบไตรภาค
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (หมวด
ที่ 1 ข้อ 6)		
3.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
		 3.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
				
คณะนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาทุกคนตั้งแต่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4   และชั้นปี
สูงขึ้นไปแนะนำ�ำนักศึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร               
การติดตามผลการเรียน และให้คำำ� แนะนำ�ำ ตักเตือนนักศึกษาให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นกั ศึกษาจนสำ�ำเร็จการศึกษา
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ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

1. อาจารย์ปริศนา  คำ�ำชาย
3. อาจารย์นรากร วรรณพงษ์
5. นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วหาวงศ์
7.    นางสาวจุฑารัตน์  มูลเทพ
9.   นายกฤษฏ์์ ศรีีสวััสดิ์์�

1. อาจารย์์แทนคุุณ คุุณเงิิน
3.  อาจารย์์ ดร.ปาริิฉััตร บุุตรวงค์์
5.    อาจารย์ณรงค์วิชย์ มหาศิริกุล
7.    นางสาวพรพรรณ จันทร์โสดา
9.   นางสาวภัทรา วรลักษณ์
		
ชั้นปีที่ 3
1. อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท
3. อาจารย์สกุนา ทิพย์รัตน์
5. อาจารย์์ภานุุพงษ์์ ไชยนาพัันธ์์
7.   นางสาวคนึึงนิิจ พรมนััส
		

ปีการศึกษา 2560

   2.   อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์
4.   อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
6.   นางสาวกรรณิการ์ บูระวงษ์
8.   นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ
10. นางสาวธััญยชนก แดงทน
2.  ดร.สุุชาติิวััฒน์์ ณััฏประเสริิฐ
4.  อาจารย์์ปััฐมาภรณ์์ สิินทรััพย์์
6.  อาจารย์ ดร.รวดี สุทธิศาสตร์
8..  นางสาวสุนันทา มัครมย์
10.  นายปรเมษฐ์  ศรีวงศ์ราช
2.   อาจารย์ยศ นาคะเกษ
4.   อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ
6.   นายอนุุชิิต ปััสสาสุุ
8.   นายเวไน ระวิิวรรณ
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ชั้นปีที่ 4 และชั้นเกินกว่าปี 4 ขึ้นไป
1. อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์  สุดมูล  
3. อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา
5. นางสาวจินตนา บุ้งทอง
7. นายจตุพล ชื่นอุทัย

2.   อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ
4.   อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว
6.   นางสาวเกศริน ดาวสาวะ
8.   นายพชร โนนทิง

3.3.2 ประธานกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปี			
ชั้นปีที่ 1 อาจารย์ปริศนา  คำ�ำชาย
ชั้้�นปีีที่่� 2 อาจารย์์แทนรััฐ คุุณเงิิน
ชั้นปีที่ 3 อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท
ชั้นปีที่ 4 และชั้นเกินกว่าปี 4 ขึ้นไป อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุตมูล
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โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Laws Program in Law
		
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
น.บ. (นิติศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
Bachelor of Laws (Law)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):
LL.B. (Law)
				
3.4 โครงสร้างหลักสูตร
		นัักศึึกษาภาคปกติิ เป็็นหลัักสููตรปริิญญาตรีี (4 ปีี) ระบบทวิิภาค ให้้มีีจำนวนหน่่วยกิิตรวม ไม่่น้้อยกว่่า 136 หน่่วยกิิต ใช้้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำ�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำ�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
จำ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาแกน
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า

136
30
100
84
16
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะขอสงวนลิขสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงการจัดการศึกษา เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยจะประกาศ
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		 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                 นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์
ประกาศเพิ่มเติมภายหลังอย่างน้อย  
		(1) กลุ่มวิชาภาษา
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1
English I
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2
English II
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3
English III
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4
English IV

30 หน่วยกิต

		(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Science of Happiness
GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
GE 151 144 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
GE 151 162 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
Citizenship in Democratic Society

12 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
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30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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			(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Learning Skills
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
000160
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
Basic Computer and Information Technology
*รายวิชา 000160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้า
รับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา
000160 ในระบบ e-testing (บังคับต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำ�ำหนด)  
นักศึกษากลุ่มเทียบเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนหมวด 1.การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ จำ�ำนวน 3
รายวิชา 9 หน่วยกิต (รหัสวิชา LI 101 001, LI 101 002 และ LI 102 003) สำ�ำหรับหมวด 2 - 5 สามารถดำ�ำเนินการเทียบโอนได้ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาแกน
           (1.1) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
		LW 011 101 กฎหมายกับสังคม
Law and Society
LW 013 102 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
LW 013 103 หลักสิทธิมนุษยชน
Human Rights

100 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
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LW 014 104 นิติวิธีและการปรับใช้กฎหมาย
Legal Methodology and Applied Legal
LW 014 105 นิติทัศนะและจริยธรรมของนักกฎหมาย
Law on Property
(1.2) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง
LW 011 201 หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
LW 011 202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
Law on Juristic Acts and Contracts
LW 011 203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
Law on Property
LW 012 204 กฎหมายว่าด้วยหนี้
Law on Obligations
LW 012 205 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
Law on Wrongful Acts, Management of Affairs without
Mandate and Undue Enrichment
LW 013 206 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
Family Law
LW 013 207 กฎหมายว่าด้วยมรดก
Succession Law

10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U
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2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

(1.3) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
LW 012 301 กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป
Criminal Law : General Provisions
LW 012 302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
Criminal Law : Offences
(1.4) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LW 012 401 หลักกฎหมายมหาชน
Principles of Public Law
LW 012 402 หลักรัฐธรรมนูญ
Principles of The Constitution
LW 013 403 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
(1.5) กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
LW 012 501 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
LW 012 502 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
LW 013 503 กฎหมายพาณิชย์และการประกอบธุรกิจการค้า
Commercial Law and Business

ปีการศึกษา 2560

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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(1.6) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
LW 013 601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedures Law
LW 013 602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedures Law
LW 013 603 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
Law on Evidence
LW 014 604 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
Public Procedures Law
(1.7) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
LW 013 701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
LW 013 702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(1.8) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
LW 013 801 กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
3 (3-0-6)
Law and Sustainable Development
LW 014 802 การบริหารงานยุติธรรม
3 (3-0-6)
Justice Administration
LW 014 803 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์    
3 (3-0-6)
Research Methodology in Law
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U
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(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
16 หน่วยกิต
		
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะฯ กำ�ำหนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
			 (2.1) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
LW 013 106 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี  
2 (2-0-4)
Civil Procedures Law : Execution of  Judgment or Orders
LW 013 107 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม   
2 (2-0-4)
Law on Court Organizations
LW 013 108 ภาษาอังกฤษสำ�ำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 1 : ศัพท์ทางกฎหมาย  
2 (2-0-4)
English for Law student 1 : Legal Vocabulary
LW 014 109 ภาษาอังกฤษสำ�ำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 2 : ทักษะพื้นฐานการเขียนด้านกฎหมาย 2 (2-0-4)
English for Law student 2 : Basic Legal Writing Skills
LW 014 110 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  
2 (2-0-4)
Bankruptcy and Business Rehabilitation Law
LW 014 111 การปฏิบัติการทางกฎหมายและว่าความ   
2 (2-0-4)
Legal Practice and Advocacy
LW 014 112 การระงับและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
2 (2-0-4)
Dispute resolution and Mediation
LW 014 113 การเงินและบัญชีเบื้องต้นสำ�ำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Fundamental on Finance and Accounting for Lawyers
LW 014 114 การจัดการองค์กรสมัยใหม่สำ�ำหรับนักกฎหมาย  
2 (2-0-4)
Modern Organization Management for Lawyers
LW 014 115 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำ�ำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Innovation in Technology and Science for Lawyers
K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13
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LW 014 761 สัมมนากฎหมายวิธีสบัญญัติ  
Seminar on Procedure Law
LW 014 762 สัมมนาจิตตปัญญาศึกษาสำ�ำหรับนักกฎหมาย
Seminar on Contemplative Education for Lawyers
			 (2.2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
		LW 013 208 การเจรจาต่อรองและสัญญาทางธุรกิจ    
Negotiation and Business Contract
LW 013 209 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
Intellectual Property Law   
LW 013 210 กฎหมายการแข่งขันการค้า
Trade Competition Law
LW 013 211 กฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)  
Business Law in English
LW 013 212 กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน   
Financial Institution Law
LW 013 213 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Law of Securities and Exchange Law
LW 014 214 กฎหมายโลจิสติกส์
Logistics Law
LW 014 215 กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
		
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U
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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)
2 (2-0-4)
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		LW 014 216 กฎหมายภาษีอากร  
Taxation Law
LW 014 217 กฎหมายกับการสร้างธุรกิจดิจิทัล
Law and Digital Service Startup
LW 014 218 กฎหมายธุรกิจการบินพลเรือน
Law on Civil Aviation
LW 014 219 กรณีศึกษาทางกฎหมายภาษีอากร
Case study on Taxation Law
LW 014 763 สัมมนากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 
Seminar on Commercial and Business Law

ปีการศึกษา 2560
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)			

		 (2.3) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LW 013 303 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  
Public Economic Law
LW 013 304 กฎหมายบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ  
Law on Public Administration and Public Affairs
LW 014 305 กฎหมายการคลังและนโยบายสาธารณะ  
Law on Public Finance and Public Policy
LW 014 306 กฎหมายเลือกตั้ง
Election Law
LW 014 307 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
Public Participation in Restorative Justice
LW 014 308 กฎหมายมหาชนกับสังคมยุคดิจิทัล
Public Law and Digital Society

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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LW 014 764 สัมมนากฎหมายมหาชน  
Seminar on Public Law
LW 014 765 สัมมนากฎหมายและธรรมาภิบาล
Seminar on Law and Good Governance
			 (2.4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
LW 013 404 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ  
International Trade Law and Arbitration
LW 013 405 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  
Law on the Investment Promotion
LW 013 406 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Law
LW 013 407 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
International Environmental Law
LW 014 408 กฎหมายเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�้ำำโขง
The ASEAN Law and the Greater Mekong Sub-region (GMS)
LW 014 409 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
International Humanitarian Law
LW 014 766 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ  
Seminar on International Law
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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)

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

		(2.5) กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ
		LW 013 504 นิติวิทยาศาสตร์  
Forensic Science Law
LW 013 505 กฎหมายที่ดินและการพัฒนาเมือง  
Land and Urban Planning Law
LW 013 506 วรรณกรรมคัดสรรสำ�ำหรับนักศึกษานิติศาสตร์  
Selected Literary Works for law Student
LW 014 507 นิติประเพณีทางกฎหมาย  
Legal Culture
LW 014 508 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค    
Consumer Protection Law
LW 014 509 กฎหมายพลังงาน   
Energy Law
LW 014 510 กฎหมายกับพลวัตทางสังคม  
Law and Social Dynamic
LW 014 511 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
Personal Data Protection Law
LW 014 512 กฎหมายการบริหารงานบุคคล  
Law on Personal Management  
LW 014 513 กฎหมายสวัสดิการสังคม   
Law on Social Welfare
LW 014 514 กฎหมายการศึกษา  
Education Law

ปีการศึกษา 2560

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)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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LW 014 515 กฎหมายการสาธารณสุข  
Public Health Law
LW 014 516 กฎหมายกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  
Law and Technology Scientific
LW 014 517 เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Laboratory Techniques in Forensic Science
LW 014 518 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล   
Digital Forensic Science
LW 014 519 พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  
Forensic Evidence
LW 014 520 กฎหมายเกษตรกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร  
Agriculture Law and Agricultural Industry Promotion
LW 014 521 กฎหมายกับการจัดสรรทรัพยากรน้�้ำำ  
Law and Water Resources Management
LW 014 767 สัมมนากฎหมายแพ่ง   
Seminar on Civil Law
LW 014 768 สัมมนาการพัฒนากฎหมาย  
Seminar on Legal Development
LW 014 769 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์  
Seminar on Forensic Science
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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)
2 (2-0-4)
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			 (2.6) กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
LW 013 605 อาชญาวิทยา
Criminology
LW 013 606 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   
Economic Crime
LW 014 607 กฎหมายว่าด้วยการกระทำ�ำความผิดของเด็กและเยาวชน  
Law on Juvenile Offences
LW 014 608 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
Anti-Corruption Law
LW 014 609 การบริหารงานตำ�ำรวจยุคใหม่
Modern Police Administration
LW 014 610 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
International Criminal Law
LW 014 770 สัมมนาทางกฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม
Seminar in Criminal Law and Justice Administration
			 (2.7) วิชาสำ�ำหรับนักศึกษาต่างคณะ
LW 014 785 สหกิจศึกษาทางกฎหมาย
Cooperative Education in Law
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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)

6
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			 (2.8) วิชาสำ�ำหรับนักศึกษาต่างคณะ
LW 013 804 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Law
LW 013 805 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำ�ำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์  
Criminal Procedure for Public Administration
LW 013 806 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน สำ�ำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
Law on Evidence for Public Administration
LW 014 807 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนและหลักการปกครองท้องถิ่น
Theory of Public Law and Local Administration

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี		6 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีทเี่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จำ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U
20

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

3.5 คุณสมบัติของผู้สำ�ำเร็จการศึกษา
1. ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
2. ไม่เป็นผู้ค้างชำ�ำระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
3. ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว
4. คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ทั้งหมด ไม่ต่�่ำำกว่า 2.00
5. การให้ปริญญาเกียรตินิยม
- มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิดระยะเวลาปกติที่กำ�ำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
- ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด
- ไม่เคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
- ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร จากสถาบันการศึกษาอื่นจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
6. ระดับปริญญาเกียรตินิยม
- ปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ และเหรียญทอง ต้องเป็นผูไ้ ด้ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมสูงสุดในกลุม่ ผูสำ้ ำ� เร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ตํ่ากว่า 3.60
- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง G.P.A. ไม่ตํ่ากว่า 3.60
- เกียรตินิยมอันดับสอง G.P.A. ตั้งแต่ 3.25-3.59
7. หน่วยกิจกรรม ครบตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำ�ำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/2557) 		
8. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำ�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ. 2552) (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21
21

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตร
		 3.6 แผนการศึกษา
(1 ภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค การศึกษาปกติ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1
English I
GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข
Science of Happiness
GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้
Learning Skills
LW 011 101 กฎหมายกับสังคม
Law and Society
LW 011 201 หลักกฎหมายเอกชน     
Principles of Private Law
		
		

รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
18

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2
English II
GE 151 144 พหุวัฒนธรรม        
Multiculturalism     
GE 151 162 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
Citizenship in Democratic Society
LW 011 202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
Law on Juristic Acts and Contracts
LW 011 203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
Law on Property
วิชาเลือกเสรี
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

ปีการศึกษา 2560
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
39
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น		
หน่วยกิต
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3
3
English III
LW 012 204 กฎหมายว่าด้วยหนี้
3
Law on Obligations
LW 012 205 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3
Law on Wrongful Acts, Management of Affairs  
without Mandate and Undue Enrichment
LW 012 301 กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป
3
Criminal Law : General Provisions
LW 012 401 หลักกฎหมายมหาชน
3
Principles of Public Law
วิชาเลือกเสรี
3
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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ปีการศึกษา 2560

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย		 หน่วยกิต
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4
3
English IV
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3
Creative Thinking and Problem Solving
LW 012 302 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3
Criminal Law : Offences
LW 012 402 หลักรัฐธรรมนูญ
3
Principles of The Constitution
LW 012 501 เอกเทศสัญญา 1
3
Specific Contracts I
LW 012 502 เอกเทศสัญญา 2
3
Specific Contracts II
		

รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

18
72
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
LW 013 206 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
Family Law
LW 013 207 กฎหมายว่าด้วยมรดก
Succession Law
LW 013 503 กฎหมายพาณิชย์และการประกอบธุรกิจการค้า
Commercial Law and Business
LW 013 601 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedures Law
LW 013 602 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedures Law
LW 013 701 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
90
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
LW 013 102 นิติปรัชญา
Philosophy of Law
LW 013 103 หลักสิทธิมนุษยชน
Human Rights
LW 013 403 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
LW 013 603 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
Law on Evidence
LW 013 702 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
LW 013 801 กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Law and Sustainable Development
รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

ปีการศึกษา 2560
หน่วยกิต
2
3
3
3
3
3
17
107
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น		 หน่วยกิต
LW 014 104 นิติวิธีและการปรับใช้กฎหมาย
2
Legal Methodology and Applied Legal
LW 014 105 นิติทัศนะและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2
Legal Mind and Ethical Lawyer
LW 014 604 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
3
Public Procedures Law
LW 014 802 การบริหารงานยุติธรรม
3
Justice Administration
วิชาเลือก
6
		
		

รวมจำ�นวนหน่วยกิต
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย		 หน่วยกิต
LW 014 803 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
3
Research Methodology in Law
วิชาเลือก
10
		 รวมจำ�นวนหน่วยกิต
		
		
หรือ
LW 014 803 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
Research Methodology in Law
LW 014 785 สหกิจศึกษา
Cooperative Education in Law
วิชาเลือก
		
		

รวมจำ�นวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม

13
3
6
4
13
136
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		 3.7	คำ�ำอธิบายระบบรหัสวิชา/คำ�ำอธิบายรายวิชา
ตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวแรก
หมายถึง   อักษรย่อชื่อคณะ วิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ที่จัดการเรียนการสอน
    
LW     
หมายถึง   คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักที่ 1 และหลักที่ 2
หมายถึง   รหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ วิทยาลัย
หรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
            
01
หมายถึง   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ตัวเลขหลักที่ 3
หมายถึง   ระดับของวิชา
           
เลข 1             
หมายถึง   ชั้นปีที่ 1
   
เลข 2               
หมายถึง   ชั้นปีที่ 2
  
เลข 3               
หมายถึง   ชั้นปีที่ 3
           
เลข 4                
หมายถึง   ชั้นปีที่ 4
ตัวเลขหลักที่ 4
หมายถึง   กลุ่มวิชา/ประเภทวิชา
กลุ่มวิชาแกน
เลข 1             
หมายถึง   กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
   
เลข 2               
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง
  
เลข 3                
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
  
เลข 4               
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
เลข 5                      
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
            
เลข 6
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
เลข 7
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
เลข 8
หมายถึง   กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
        
     
ทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
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ตัวเลขหลักที่ 5 และ 6
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หมายถึง กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ
หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
หมายถึง   ลำ�ำดับที่ของรายวิชา
หมายถึง   วิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี
หมายถึง   วิชาสหกิจศึกษา
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คำ�ำอธิบายรายวิชา
LI 101 001

ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการอ่านเขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำ�ำวันและในการเรียน
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in everyday life and learning

LI 101 002

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

LI 102 003

ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
English III
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นำ�ำเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจำ�ำวันการเรียน และอาชีพ
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life,
learning, and occupation
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LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
		
English III
		
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นำ�ำเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจำ�ำวัน การเรียน และอาชีพในระดับที่สูงขึ้น
จากที่เรียนในวิชา 000 103
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life,
learning, and occupation at a higher level than the course    000 103
GE 141 153

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Wisdom
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำ�ำรงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in community
development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation

GE 141 166

ศาสตร์ของความสุข
3 (3-0-6)
Science of Happiness
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสำ�ำคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดำ�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิด      
สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำ�ำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy lifestyle,
practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle
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พหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม อาเซียน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบ ทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai culture and
Isan culture; social changes and globalization and their impact on culture and culture in way of life

GE 151 162 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
		
Citizenship in Democratic Society
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ การดำ�ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี
การพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง
Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society; the rights
and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of humanity;
development of peaceful participation; development of social-mindedness to cultivate citizenship
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GE 321 415

ทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Learning Skills
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสำ�ำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัดสรรแหล่ง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและนำ�ำเสนอในเชิงวิชาการจรรยาบรรณและ
ความเที่ยงตรงทางวิชาการ
Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking,
selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and
presentation, academic ethics and integrity

GE 362 785

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผลการตัดสินใจ 
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับการแก้ปญ
ั หา
Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking,
reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application
of mathematic scientific and social thinking for problem solving
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LW 011 101

กฎหมายกับสังคม
3 (3-0-6)
Law and Social
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย
และพัฒนาการของกฎหมาย
Relationship between legal and social change, legal evolution, legal history and legal development

LW 011 201

หลักกฎหมายเอกชน
3 (3-0-6)
Principles of Private Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักพื้นฐานกฎหมายเอกชน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บททั่วไป สภาพบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และความ
สามารถของบุคคล
Fundamental principles of private law, general provisions in the civil and commercial law,
persons, natural persons, juristic persons and capacity on the civil and commercial code of Thailand

LW 011 202

กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
Law on Juristic Acts and Contracts
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา การแสดงเจตนา โมฆกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาการก่อให้เกิดสัญญา
ผลแห่งสัญญา การสิ้นสุดสัญญา มัดจำ�ำและกำ�ำหนดเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา ระยะเวลาอายุความ
Law of juristic acts and contracts, declaration of intention, void and voidable acts, conditions and
time, formation of contract, effects of contract, end of contracts, earnest and stipulated penalty,
rescission of contract, prescription and period of prescription
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LW 011 203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
3 (3-0-6)
		
Law on Property
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผลของทรัพย์  การได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง ภาระจำ�ำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
Legal principles of property, movable, immovable property, component parts, accessories, fruits of
property, acquisition of ownership, extent of ownership, exercise of ownership, joint ownership,
possessory right, servitude, the right of habitation, superficies, usufruct and charge on immovable
property
LW 012 204

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

LW 012 205

กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
Law on Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่  
ปลอดภัย
K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 37
37

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Legal on wrongful acts, management of affairs without mandate, unjust enrichment and liabilities
for damages arising from unsafe products
LW 012 301
		

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

LW 012 302

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law : Offences
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		
กฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิด และภาค 3 ความผิดลหุโทษ
Criminal Law according to book 2 specific offence and book 3 petty offences
LW 012 401

หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Principles of Public Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย หลักการแบ่งแยกอำ�ำนาจอธิปไตย
หลักนิตริ ฐั การใช ้ดุลพินจิ และขอบเขตการใชอำ้ ำ� นาจ การควบคุมการใชอำ้ ำ� นาจรัฐ และวิวฒ
ั นาการของกฎหมายมหาชน   
ในประเทศไทย
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Philosophy and theory of public law, relationship between state and law the concept and problem
concerning power of state, the principle of separation of state sovereignty, the principle of the rule
of law, the discretionary power and concept relating to scope and control of the power of state and
public law evolution in Thailand
LW 012 402
		

หลักรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Principles of The Constitution
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รัฐธรรมนูญนิยม ประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำ�ำรัฐธรรมนูญ อำ�ำนาจอธิปไตย องค์กรทางการเมือง กระบวนการ
ทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของบุคคล การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง
Constitutionalism, types of constitution, process in constitution making, sovereignty, political institutions,
legislative process, constitutional rights, freedom, duties of people, control of constitution conformity,
political institution

LW 012 501

เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
Specific Contracts I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจำ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บริษัท จำ�ำกัด และเอกเทศสัญญาที่ความสำ�ำคัญ ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำ�ำ
ของ และรับขน
Legal principles of business model, proprietorship, limited partnership, ordinary partnership, com
pany limited and important specific contracts on sale, exchange, gift, hire of property, hire of pur
chase, hire of services, hire of work and carriage
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LW 012 502

เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
Specific Contracts II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เอกเทศสัญญาที่มีความสำ�ำคัญ ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
บัญชีเดินสะพัด และกฎหมายหลักประกัน ได้แก่ ค้�้ำำประกัน จำ�ำนอง จำ�ำนำำ 
� รวมถึงกฎหมายว่าด้วยตัวแทนและนายหน้า
Important Specific Contracts on loans, deposits, warehousing, law to compromise, gambling and
betting law on secured transaction such as suretyship mortgages, pledges law on agency, brokerage

LW 013 102

นิติปรัชญา
2 (2-0-4)
Philosophy of Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพืน้ ฐานทางกฎหมาย กฎหมายกับมานุษยวิทยา สำ�ำนักคิดกฎหมายทีสำ่ ำ� คัญ ได้แก่ สำ�ำนักคิดกฎหมายธรรมชาติ
สำ�ำนักคิดปฏิฐานนิยม สำ�ำนักคิดสัจนิยมทางกฎหมาย และสำ�ำนักคิดประวัตศิ าสตร์กฎหมาย ความยุตธิ รรม และปรัชญา
กฎหมายไทย และคุณค่าของนักกฎหมายที่มีต่อสังคม
The fundamental concepts of law, law and anthropology, the most important theories of jurispru
dential thought, including natural law theory, positivism, legal realism, and historicism, justice and
Thai philosophy of law the relationship between law and morality, and lawyers’ value for society

LW 013 103

หลักสิทธิมนุษยชน
Human Rights    
เงื่อนไขของรายวิชา :  LW 012501

40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U
40

3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

แนวคิดของสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วย              
สิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนภายใน
ประเทศ และหน้าที่ทางศีลธรรมสำ�ำหรับนักกฎหมาย
The conceptual of human rights, human rights principles, international human rights laws such as
universal declaration of human rights and other treaties, ASEAN declaration of human rights, do
mestic human rights law and moral obligation for lawyers
LW 013 106

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
2 (2-0-4)
Civil Procedures Law : Execution of judgments or Orders
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำ�ำพิพากษาหรือคำ�ำสั่ง
Appeal, appeal to the Supreme Court, provisional measures before judgment, execution of            
judgments or orders

LW 013 107

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2 (2-0-4)
Law on Court Organizations
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เขตอำ�ำนาจศาล อำ�ำนาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบตุลาการ
Law on court organizations, court jurisdiction, the authority of judges, judicial system
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LW 013 108

ภาษาอังกฤษสำ�ำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 1 : ศัพท์ทางกฎหมาย
English for Law student 1 : Legal Vocabulary  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยคำ�ำ สำ�ำนวนกฎหมาย และการแปลกฎหมาย
Legal vocabulary, legal terminology, legal idiom and translation of law

LW 013 206

กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้อง
Principles of family law under the civil and commercial code , book V and other relevant laws

LW 013 207

กฎหมายว่าด้วยมรดก
3 (3-0-6)
Law on Business Organizations
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
Principles of succession Law under the civil and commercial code , book VI

LW 013 208

การเจรจาต่อรองและสัญญาทางธุรกิจ
Negotiation and Business Contract
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และสัญญาทางธุรกิจ 
Business negotiation and business contract
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LW 013 209

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
Intellectual Property Law    
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางป ัญญา กฎหมายระหว่างประเทศในการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางป ัญญา หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ ว
กับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
Intellectual property protection, international laws on intellectual property protection, principles
of law on copyright, patents and trademarks

LW 013 210

กฎหมายการแข่งขันการค้า
2 (2-0-4)
Trade Competition Law  
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 013211
หลักการค้าเสรีและเป็นธรรม กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Free and fair trade principle, Trade Competition Law of Thailand and other relevant laws

LW 013 211

กฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
2 (2-0-4)
Business Law in English
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษากฎหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ การอ่านและการแปลเอกสารและสัญญาทางธุรกิจ คำ�ำศัพท์ทางกฎหมายธุรกิจ
Study on business Laws in English, reading comprehension and translation of business documents
and contracts, English vocabulary in business laws  
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LW 013 212

กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน
2 (2-0-4)
Financial Institution Law         
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ธุรกิจสถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ ความหมายของธนาคารพาณิชย์ การขอใบอนุญาต ผู้บริหารสถาบันการเงิน การ
ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ธนาคารอิเล็คทรอนิคส์ การลงทุนและข้อจำ�ำกัดในการลงทุน หน้าที่และอำ�ำนาจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน การตรวจสอบสถาบันการเงิน
Financial Institutions Businesses and Economic, means the business of commercial banking,                       
license, board of directors of a financial institution, conditions of permitted activities, e-banking
services, investments and restrictions on investments, duties and general powers of the central
bank of Thailand in relation to financial institutions, examinations of bank

LW 013 213

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2 (2-0-4)			
Law of Securities and Exchange law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ การกำ�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�ำกับตลาดทุน การออกหลักทรัพย์ของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามหลักความรับผิดชอบ หลักความระมัดระวัง
และหลักความซื่อสัตย์สุจริต
Securities Business, securities company, supervision of securities and exchange, securities and ex
change commission, the capital market supervisory board, issuance securities, public offering of
securities, a director and an executive shall perform his duty with responsibility, due care and loyalty
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LW 013 303

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Public Economic Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
Basic principles of public economic law

2 (2-0-4)

LW 013 304

กฎหมายบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
2 (2-0-4)
Law on Public Administration and Public Affairs
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและ
กิจการสาธารณะ กฎหมายการบริหารงานท้องถิ่น การบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
Theory of public administration and public affairs, good governance, law on public administration
and public affairs, local government law, public services and public participation in local

LW 013 403

กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักปกครองของรัฐ วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การกระทำ�ำทางปกครอง ผลบังคับของคำ�ำสั่งทางปกครอง
การเพิกถอนคำ�ำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครองและการจัดบริการสาธารณะ
Principles of government by state, procedures performed by administrative officials, administrativeact,
legal effect of administrative act, revocation of administrative act, administrative execution and
public service
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LW 013 404

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ
2 (2-0-4)
International Trade Law and Arbitration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ภาษีศลุ กากรและการค้า ฐานะทางกฎหมาย การคุม้ ครองธุรกิจภาคเอกชน สัญญาระหว่างประเทศ กระบวนการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
Tariffs and Trade, legal status, protection for private business, international contracts, process of in
international business dispute settlement
LW 013 405

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
2 (2-0-4)
Law on the Investment Promotion
เงื่อนไขของรายวิชา : LW011301
นโยบายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รูปแบบการลงทุนในต่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์
สำ�ำหรับการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การคุ้มครองทางการค้าและการลงทุน การระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน และกรณีศึกษา
Policies of foreign trade and investment, types of foreign investment, investment promotion, privilege offer to investment, technology transfer, trade and investment protection, trade and investment dispute settlement
and case study
LW 013 406

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
International  Economic Law  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎเกณฑ์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ องค์การการค้าโลก และความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้า
และพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
Regulations for international economic relations, the World Trade Organization (WTO) and General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
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LW 013 407

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)			
International Environmental Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หลักความรับผิดชอบของรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลัก
กฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้�้ำำ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
Concepts and principles of International environmental law, responsibility of state for environmental, principle International environmental law such as climate change, air quality, water pollution, nature conservation
and environmental justice
LW 013 503

กฎหมายพาณิชย์และการประกอบธุรกิจการค้า
3 (3-0-6)
Commercial Law and Business   
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เอกเทศสัญญาที่สำ�ำคัญ ได้แก่ กฎหมายประกันภัย กฎหมายตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ และกฎหมายพาณิชย์และ
การประกอบธุรกิจการค้า เช่น สัญญาทางธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล
Important Specific Contracts on insurance law, bills and negotiable instrument law commercial law
and business such as business contracts, digital business
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LW 013 504

นิติวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
Forensic Science Law      
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางแพทย์ การสืบหาการตายและเวลาตาย การพิสูจน์บุคคล
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ พิสูจน์คราบเลือด ร่องรอยอาชญากรรม การชันสูตร พลิกศพ
Roles of forensic science, medical science, investigation of death and time of death, personal identification, verification of DNA, bloodstain, criminal trace, post mortem investigation
LW 013 505

กฎหมายที่ดินและการพัฒนาเมือง
2 (2-0-4)
Land and Urban Planning Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่ดิน กฎหมายวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
Land law, using and benefitting from land and urban planning law

LW 013 506

วรรณกรรมคัดสรรสำ�ำหรับนักศึกษานิติศาสตร์
2 (2-0-4)
Selected Literary Works for Law Student
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วรรณกรรมคัดสรรสำ�ำหรับนักนิติศาสตร์ ประเภทบทกวี บันเทิงคดี สารคดี ภาพยนตร์ ละคร ศาสตรนิพนธ์ และบท
สนทนา การตีความและการทำ�ำความเข้าใจต่อคุณค่าของกฎหมาย
Selected literary works for lawyers; poem, fiction, non-fiction, film, play, treatise and dialogue, interpretation and understanding in the value of law
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LW 013 601

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedures Law    
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนวิธีพิจารณาคดีแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
Civil procedures, procedure at trail court level

3 (3-0-6)

LW 013 602

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedures Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal procedure according to Criminal Procedure Cod

3 (3-0-6)

LW 013 603

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
Economic Crime
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในการดำ�ำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
Legal principles of law on evidence for proceeding civil and criminal

3 (3-0-6)

LW 013 605

อาชญาวิทยา
2 (2-0-4)
International  Economic Law  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยา ลักษณะของสังคมกับการประกอบอาชญากรรม ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
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Concepts of criminology, criminology theory, social nature and crimes, international conventions
and agreements in criminology
LW 013 606

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
Economic Crime
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีว่าด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาถึงทฤษฎี สาเหตุ และเหยื่อที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายป้องกันอาชญากรรมทางธุรกิจ
Economic Crime Theory, typology of economic crime. Study of theory, causation, and victimization
relating to economic crime. white collar crime in the Thailand, legal measures in the business crime
LW 013 701

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3 (3-0-6)
Private International Law  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของบุคคลหรือเอกชนในลักษณะระหว่างประเทศ
เช่น สัญชาติ ภูมลำิ ำ� เนา สถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมาย วิธรี ะงับข้อพิพาทของบุคคล กฎหมายสัญชาติ คน
ต่างด้าว การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
Principles of International law on relationship between individuals or private sectors, such as nationality, domicile, legal personality of persons, conflict of laws, dispute settlement, law on nationality, aliens, extradition
and other relevant treaties
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LW 013 702

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)
Public International Law    
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองว่าด้วย ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ ดุลอาณาของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐ สนธิสัญญา และ
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
Sources of international law, relationship between international law  and domestic law, principles
of international law, subject of international law, state, jurisdiction, state responsibility, treaties and agreement, and
other relevant treaties
LW 013 801

กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
Law of Securities and Exchange law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางกฎหมาย การออกแบบ
ระบบนิเวศน์ทางกฎหมายสำ�ำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Law and development on social, economic, political, science and technology, law innovation,  study design in legal
ecological for Northeast Thailand region
LW 014 104

นิติวิธีและการปรับใช้กฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Mind and Ethical Lawyer
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การปรับใช้กฎหมายและนิตวิ ธิ ที างกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา รวมถึงการให้เหตุผลทางกฎหมาย
และหลักคุณธรรมสำ�ำหรับนักกฎหมาย
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Applied legal and legal methodology on private law, public law, criminal law, legal reasoning and
moral principle for lawyers
LW 014 105

นิติทัศนะและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Mind and Ethical Lawyer
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
นิติโลกทัศน์ นิติกระบวนทัศน์ นิติทัศนะสำ�ำหรับนักกฎหมาย และจริยธรรมของนักกฎหมาย
Legal scenario, Legal paradigm, legal vision, legal mind and ethic for lawyers

LW 014 109

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

LW 014 110

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
2 (2-0-4)
Bankruptcy and Business Rehabilitation Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำ�ำนาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้ม

ละลาย การฟื้นฟูกิจการ

Management of debtor’s property, roles of official receiver, judicial power, bankruptcy procedures,
business rehabilitation
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practice moot court
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การปฏิบัติการทางกฎหมายและว่าความ
2 (2-0-4)
Legal Practice and Advocacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การปฏิบัติการทางกฎหมาย การจัดการสำ�ำนักงาน งานให้คำ�ำปรึกษาทางกฎหมาย งานอรรถคดี และการว่าความใน
Legal practices such as office management, legal consultancy, legal case and legal action and legal

LW 014 112

การระงับและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2 (2-0-4)
Dispute resolution and Mediation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการสำ�ำคัญของการระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และฝึกการปฏิบัติใน
สถานการณ์จำ�ำลองเกี่ยวกับการระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
Main principle of dispute resolution and mediation, law relevant to dispute resolution
and mediation, legal practical on dispute resolution and mediation simulations
LW 014 113

การเงินและบัญชีเบื้องต้นสำ�ำหรับนักกฎหมาย
Fundamental on Finance and Accounting for Lawyers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
		
ความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีสำ�ำหรับนักกฎหมาย
Introduction to accounting for lawyers

2 (2-0-4)
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LW 014 114

การจัดการองค์กรสมัยใหม่สำ�ำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Modern Organization Management for Lawyers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการองค์กรสมัยใหม่สำ�ำหรับนักกฎหมาย และการจำ�ำลองปฏิบัติงานในสำ�ำนักงานกฎหมาย
Introduction to modern organization management for lawyers and legal practice simulations in       
a legal modern organization
LW 014 115

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สำ�ำหรับนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
Innovation in Technology and Science for Lawyers
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ กฎหมายกับเทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายกับปัญญาประดิษฐ์
Innovation in technology and science, law and digital technologies, law and artificial intelligence (AI)

LW 014 214

กฎหมายโลจิสติกส์
2 (2-0-4)
Logistics Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ระบบสัญญาการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ การประกันภัย ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การจัดการระบบโลจิสติกส์
Contract on system on multiple modes, insurance, logistic management system, management of

logistic system
LW 014 215

กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
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การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรือเดินทะเล การจำ�ำนองเรือ บุริมสิทธิทางทะเล ความรับ
ผิดและการจำ�ำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การท่าเรือ การรับขนของทางทะเล การช่วยเหลือกูภ้ ยั การเฉลีย่ ความเสียหายทัว่ ไป อุบตั เิ หตุทาง
เรือ การประกันภัยทางทะเล
International carriage of goods by sea, sea liner, ship mortgage, maritime preferential rights, liability
and limitation of liability of ship owners, harbor authority, carriage of goods by sea, salvage, general average, maritime
accident, marine insurance
LW 014 216

กฎหมายกับการสร้างธุรกิจดิจิทัล
2 (2-0-4)
Taxation Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
Law on taxation, personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax,
customs duty, excise tax and stamp duty
LW 014 217

กฎหมายพาณิชย์นาวี
2 (2-0-4)
Maritime Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
มาตรการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจดิจิทัลในภาคบริการ เช่น ใบอนุญาต แหล่งทุน หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดิจิทัล
Measure on digital service startup promotion, law on digital service startup such as licensing, capital,
business on digital service regulations
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LW 014 218

กฎหมายธุรกิจการบินพลเรือน
2 (2-0-4)
Law on Civil Aviation  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
มาตรการส่งเสริมธุรกิจการบินพลเรือน กฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจการบินพลเรือน เช่น ใบอนุญาต แหล่งทุน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการบินพลเรือน
Measure on civil aviation promotion, law on civil aviation such as licensing, capital, business on
civil aviation regulations
LW 014 219

and family cases

กรณีศึกษาทางกฎหมายภาษีอากร
2 (2-0-4)
Case study on Taxation Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การกระทำ�ำความผิดของเด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรม วิธีการพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว
Laws on offence and judicial system, process of justice, procedure of making decision on juvenile

LW014508

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 (2-0-4)
Anti-Corruption Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและทางปฏิบัติ การวางแผนภาษี กฎหมายภาษีอากรอื่นๆ เช่น ภาษีทรัพย์สิน
การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร ภาษีอากรระหว่างประเทศ
Case study on taxation law and practices, tax planning, law relevant on taxation: property tax,
dispute resolution in taxation, international taxation law
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กฎหมายการคลังและนโยบายสาธารณะ
2 (2-0-4)
Law on Public Finance and Public Policy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายการคลัง การบริหารงบประมาณภาครัฐ วินัยการเงินและการคลัง ความสัมพันธ์ของกฎหมายการคลัง
กับกฎหมายอื่น และหลักกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
Principle of public finance, state budget management, state fiscal and financial disciplines, the
relation of public finance with other law, law and public policy
LW 014 306

กฎหมายเลือกตั้ง
Election Law    
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง
Law related to political parties, law on elections in Thailand

2 (2-0-4)			

LW 014 307

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2 (2-0-4)
Public Participation in Restorative Justice
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาเกีย่ วกับกระบวนทัศน์งานยุตธิ รรม กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กระบวน
วิธีเชิงสมานฉันท์ ระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน และมาตรการทางเลือกเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
Study on Justice paradigm, alternatives justice system, restorative justice, restorative justice process,
level and model of restorative justice by participant of community and other alternative measures for social justice
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LW 014 307

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2 (2-0-4)
Public Participation in Restorative Justice
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาเกีย่ วกับกระบวนทัศน์งานยุตธิ รรม กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์กระบวน
วิธีเชิงสมานฉันท์ ระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน และมาตรการทางเลือกเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
Study on Justice paradigm, alternatives justice system, restorative justice, restorative justice process,
level and model of restorative justice by participant of community and other alternative measures for social justice.
LW 014 308

กฎหมายมหาชนกับสังคมยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
Public Law in Digital Society
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพืน้ ฐานทางกฎหมายมหาชนทีสำ่ ำ� คัญ เช่น หลักความเสมอภาค หลักการกระจายอำ�ำนาจ บทบาทของรัฐในการ
จัดสรรผลประโยชน์ การคุ้มครอง และการสร้างระบบนิเวศน์ที่เป็นธรรมในสังคมยุคดิจิทัล
The Important basic concepts on public law such as principle of equality, decentralization, duty
and responsibility of state to benefit allocation, protect and created the impartial ecosystems in digital society.
LW 014 408

กฎหมายเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�้ำำโขง
2 (2-0-4)
The ASEAN Law and the Greater Mekong Sub-region (GMS)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียน ความตกลงว่าด้วยเศรษฐกิจและการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้�้ำำโขง
Law for The ASEAN Economic and Investment, GMS economic and investment agreement
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LW 014 409

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
International Humanitarian Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประเด็นศึกษารวมถึงสิทธิมนุษยชนกับการก่อการร้าย
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง
Principles and concepts of International Humanitarian Law, topics include human rights and counter-terrorism, massive human rights violations
LW 014 507

นิติประเพณีทางกฎหมาย
2 (2-0-4)
Legal Culture
เงื่อนไขของรายวิชา : LW011301
กฎหมายกับวิถีชุมชนท้องถิ่น นิติประเพณีทางกฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น
Law and folkway, legal culture, cultural rights and local wisdom law (indigenous knowledge)  

LW 014 508

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2 (2-0-4)
Consumer Protection Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายต่อสินค้า
ไม่ปลอดภัย กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
Consumer protection, consumer protection in foreign countries, the Committee of Consumer Protection, consumer protection on advertisement, label, contract, unfair terms of contract under consumer protection law,
laws of direct sale and direct market,  laws of product liability, consumer protection procedural law
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กฎหมายพลังงาน
2 (2-0-4)
Energy law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และนโยบายของกฎหมายพลังงาน สาธารณูปโภคด้านพลังงานในประเทศไทย กฎ
เกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งพลังงานน้�้ำำมัน พลังงานแก๊สธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
Introduction to regulation and policy of energy law, energy infrastructure in Thailand, regulation of
oil natural gas and electricity, alternative energy and renewable energy
LW 014 510

กฎหมายกับพลวัตทางสังคม
2 (2-0-4)
Law and Social Dynamic
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายกับพลวัตทางสังคม การปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและระบบกฎหมายภายในประเทศ ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม กฎหมายกับสถาบันทางสังคมอื่น
Law and social dynamic, ethical and social dimensions of legal practice; discourse on theories about
the nature of law and justice, the relationship between law other social institutions
LW 014 511

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 (2-0-4)
Personal Data Protection Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
นโยบายความเป็นส่วนตัว กรอบการคุม้ ครองข้อมูล หลักการสำ�ำคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย
Privacy policy, data protection regime, main principles of personal data protection, identify, data
controller and data processor, personal data protection act in Thailand : PDPA
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กฎหมายการบริหารงานบุคคล
2 (2-0-4)
Laws for Personnel Management   
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการบริหารงานบุคคล กฎหมายทีสำ่ ำ� คัญเกีย่ วข้องกับกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ประกันสังคม และศาลแรงงาน
Principle of personnel management, important laws for personnel management such as  labor
protection law, labor relations law, social security law and labor court
LW 014 513

กฎหมายสวัสดิการสังคม
2 (2-0-4)
Cooperative Education in Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของสวัสดิการสังคม นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ระบบสวัสดิการสังคม การ
วางแผนและนโยบายสวัสดิการสังคม การจัดการทุนทางสังคมและสวัสดิการชุมชน และปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์
Basic concepts of social welfare, state policies and legislation related to social welfare, social welfare
systems, planning and social welfare policy, social capital and community welfare management and social problems and
human securities
LW 014 514

กฎหมายการศึกษา
2 (2-0-4)
Cooperative Education in Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทางการศึกษา ระบบการศึกษา การกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา         การบริหาร
จัดการด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการศึกษาอื่น  
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Fundamental rights in education, education systems, education decentralization, education administration and management, educational standards, laws relate to personal management of educational personal and
others laws relate to education management.
LW 014 515

กฎหมายการสาธารณสุข
2 (2-0-4)
Cooperative Education in Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุขของรัฐ ระบบประกันสุขภาพ ความรับ
ผิดที่เกิดจากการให้บริการด้านสาธารณสุข  และกระบวนการเยียวยาและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้านสาธารณสุข
Basic concepts of public health law, state health policies, national insurance systems, legal liabilities arising from provisions of health care and compensational procedure for damage suffered because of the violation
provisions service
LW 014 516

กฎหมายกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
Law and Technology & Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ตอ่ กฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม
และความสงบเรียบร้อยของสังคม
The development of technology and science, effect of technology and science on laws, justice and
public order.
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เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
Laboratory Techniques in Forensic Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เทคนิคและวิธีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจคราบเลือด การกระจายของคราบเลือด    เส้นผม คราบ
อสุจิลายนิ้วมือแฝง รอยเท้า รอยรองเท้า อาวุธปืน เขม่าดินปืน และยาเสพติด
Techniques and methods in forensic examination. Examination of blood stains, blood-stain patterns,
hair, seminal stains, latent fingerprints, footprints, footwear marks, firearms, gunshot residues and illicit drugs.
LW 014 518

นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
2 (2-0-4)
Digital Forensics Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบอาชญากรรมทางดิจิทัล
การสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดจิ ิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Introduction to digital system and information technology security, digital crime patterns, Investigation
of computer crimes, examination of digital forensic evidence, and laws related to information technology security.
LW 014 519

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
Forensic Evidence
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสำ�คัญของนิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุพยานทาง
ชีววิทยา การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การพยากรณ์รูปแบบอาชญากรรม การพิสูจน์ทางพันธุกรรม และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์
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The important of forensic science and Justice in new era, forensic evidence,         Biological Evidence, examination of forensic evidence, identification of individual, forecasting of crime patterns, genetic identification
and cases study on forensic science investigation.
LW 014 520

กฎหมายเกษตรกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
2 (2-0-4)
Agriculture Law and Agricultural Industry Promotion
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร การจัดสรร
ทีด่ นิ ทางการเกษตร การส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรพันธะสัญญาและมาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร
Introduction to regulations and policies of agriculture law and agricultural industry promotion, land
allocation for agricultural purposes, agricultural industry promotion, contact farming and legal measures relevant to
agricultural industry
LW 014 521

กฎหมายกับการจัดสรรทรัพยากรน้�้ำำ
2 (2-0-4)
Law and Water Resources Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน นโยบายของรัฐและความตกลงระหว่างประเทศเกีย่ ว
กับการจัดสรรทรัพยากรน้ำ�  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�ในระดับข้ามลุม่ น้ำ� มิตทิ างกฎหมายในการใช้นำ�้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ�ของไทย
Basic concepts of sustainable management of the natural resources, state policies and international
agreements on water resources management, water resources management across the basin level, legal dimensions in
water use and natural resource management, including Thailand water resources act.
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LW 014 604

กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
Public Procedures Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิธพี จิ ารณาความทางกฎหมายมหาชนทีสำ�
่ คัญ ได้แก่ วิธพี จิ ารณาความในศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร
Public procedure law according to constitutional court, administrative court and military court

LW 014 607

กฎหมายว่าด้วยการกระทำ�ำความผิดของเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
Law on Juvenile Offences
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายเกีย่ วกับการกระทำ�ความผิดของเด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรม วิธกี ารพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน

และครอบครัว
and family cases

Laws on offence and judicial system, process of justice, procedure of making decision on juvenile

LW 014 608

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 (2-0-4)
Anti-Corruption Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
นิยามของการทุจริต ประเภทของการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Definition of Corruption, type of corruption, law related to anti-corruption and prevention, good
governance principle
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LW 014 609

การบริหารงานตำ�ำรวจยุคใหม่
2 (2-0-4)
Modern Police Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ รูปแบบและแนวทางการบริหารงานตำ�รวจยุคใหม่ หลักการบริหารงาน
ตำ�รวจที่สำ�คัญ เช่น การบริหารความขัดแย้ง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Introduction to public administration, models and guidelines of modern police administration,
important principles of police administration such as conflict management, good governance and other laws related.
LW 014 610

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
International Criminal Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ความผิดทางอาญาระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และการดำ�เนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ
Principles of international criminal law, international criminal offences such as laws concerning
genocide, crime against humanity, war crime and the international criminal court’s procedure.
LW 014 761

สัมมนากฎหมายวิธีสบัญญัติ
2 (2-0-4)
Seminar on Procedure Law  
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 013 601 #
สัมมนาในหัวข้อทีสำ�
่ คัญเกีย่ วกับกฎหมายวิธสี บัญญัติ วิธพี จิ ารณาความแพ่ง วิธพี จิ ารณาความอาญา และวิธพี จิ ารณา
ความทางกฎหมายมหาชน
Seminar on due process of law in procedure Law : civil , criminal  and public law
on the subject of important topics
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LW 014 762

LW 014 763
		

LW 014 764

สัมมนาจิตตปัญญาศึกษาสำ�ำหรับนักกฎหมาย
Seminar on Contemplative Education for Lawyers
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 011 101 #
สัมมนาเรื่องจิตตปัญญาศึกษาสำ�หรับนักกฎหมาย
Seminar on  contemplative education for lawyers
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2 (2-0-4)

สัมมนากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
2 (2-0-4)
Seminar on Commercial and Business Law
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 011 202 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ  
Seminar in  commercial and business law on the subject of important topics
สัมมนากฎหมายมหาชน
2 (2-0-4)
Seminar in Public Law
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 012 401 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน การบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
Seminar in  public law, public administration and public affairs on the subject of important topics

LW 014 765
		

สัมมนากฎหมายและธรรมาภิบาล
2 (2-0-4)
Seminar on Law and Good Governance
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 012 401 #
สัมมนาในหัวข้อทีสำ�
่ คัญเกีย่ วกับกฎหมายและการสร้างธรรมาภิบาล กรณีศกึ ษาเรือ่ งความสุจริตและโปร่งใส การมีสว่ น
ร่วมของประชาชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความชอบธรรมทางการเมือง  ความยุติธรรมและชัดเจน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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Seminar on law and good governance on the subject of important topics honesty and transparency,
public participation, accountability, political legitimacy, fair legal framework and predictability, efficiency and effectiveness
LW 014 766

LW 014 767
		

LW 014 768

drafting

สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
Seminar on International Law
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 013 701 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
Seminar on International Law on the subject of important topics

2 (2-0-4)

สัมมนากฎหมายแพ่ง
Seminar on Civil Law
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 011 201 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญในกฎหมายแพ่ง
Seminar in  civil law on the subject of important topics

2 (2-0-4)

สัมมนาการพัฒนากฎหมาย
2 (2-0-4)
Seminar on Legal Development
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 012 401 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย นโยบายและการจัดทำ�กฎหมาย การร่างกฎหมาย
Seminar on legal development on the subject of important topics, Policy and law maker, legislative
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LW 014 769
		

สัมมนานิติวิทยาศาสตร์
Seminar on Forensic Science
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 013 603 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
Seminar in forensic science on the subject of important topics.

2 (2-0-4)

LW 014 770
		

สัมมนาทางกฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม
2 (2-0-4)
Seminar in Criminal Law and Justice Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 012 301 #
สัมมนาในหัวข้อที่สำ�คัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
Seminar in criminal law and justice administration on the subject of important topics

LW 014 785
		

สหกิจศึกษาทางกฎหมาย
6
Cooperative Education in Law
เงื่อนไขของรายวิชา : LW 013 603 #
เงื่อนไขของรายวิชา : สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ภาคการ
ศึกษาในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ติ นในสังคมการทำ�งาน รวมทัง้
ดำ�เนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของอาจารย์ทปี่ รึกษา
และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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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    
LW 014 802
		

การบริหารงานยุติธรรม
3 (3-0-6)
Justice Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานยุตธิ รรม กระบวนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ การบริหารงานยุตธิ รรมและกฎหมาย นโยบาย
ระดับชาติการคุมครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงความยุติธรรม
The conceptual of justice administration, social science justice administration and law paradigms,
national policy on the protection of civil right in the justice system and access to justice
LW 014 803
		

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาความหมาย ความสำ�คัญ วัตถุประสงค์ การตัง้ คำ�ถามและประเภทของงานวิจยั กระบวนการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การสรุปผลงานวิจยั การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจยั การนำ�
เสนอ การอ้างอิงและมารยาท และจริยธรรมในการวิจัย
Study in mean or semantic significant objective questioning and category for research methodology,
review article and related work, research proposal writing, research summary, report writing, research writing, proposal
presentation, and research, and research ethics
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LW 014 804
		

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to Law
เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นรายวิชาสำ�หรับนักศึกษาต่างคณะ
การศึกษาความหมาย ความสำ�คัญ วัตถุประสงค์ การตัง้ คำ�ถามและประเภทของงานวิจยั กระบวนการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การสรุปผลงานวิจยั การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจยั การนำ�
เสนอ การอ้างอิงและมารยาท และจริยธรรมในการวิจัย
Study in mean or semantic significant objective questioning and category for research methodology,
review article and related work, research proposal writing, research summary, report writing, research writing, proposal
presentation, and research, and research ethics
LW 014 805
		

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำ�ำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Criminal Procedure for Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นรายวิชาสำ�หรับนักศึกษาต่างคณะ
หลักทั่วไปของกระบวนการดำ�เนินคดีอาญา และวิธีพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Principle of Due process and Criminal Procedure on Law of Criminal Procedure

LW 014 806
		

กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน สำ�ำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
Law on Evidence for Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นรายวิชาสำ�หรับนักศึกษาต่างคณะ
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
General principle of law on evidence

3 (3-0-6)
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ทฤษฎีกฎหมายมหาชนและหลักการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Theory of Public Law and Local Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นรายวิชาสำ�หรับนักศึกษาต่างคณะ
ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน    การปกครอง
ท้องถิ่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายที่ เกี่ยวกับการควบคุมและการใช้อำ�นาจรัฐ
Theory and Basic Concept of Public Law, Law on Public Service Public Enterprise and Public Organization, Local Administration, Public Information Access and Rights of Privacy and Law relating to Control of Exercise
of state Power
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4. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ

การบริการด้านวิชาการ
4.1 การลงทะเบียนเรียน
		
ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในกรณีที่จำ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่ากำ�ำหนด ต้องยื่นคำ�ำร้อง ผ่านงานบริการการศึกษา โดยผ่านความเห็น
ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ
4.2 การตกออก
		
การพิจารณาตกออก จะพิจารณาผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษานั้น ๆ และให้คิดเฉพาะ
วิชาที่มีค่าคะแนน ไม่คำ�ำนึงถึงรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต
		 2. หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึ่ง 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิต ขึ้นไป
4.3 การสำ�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะสำ�ำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่กำ�ำหนด และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
(2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึน้ ไป นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทัง้ 5 ด้านๆ รวมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(4) ไม่มีหนี้สินค้างชำ�ำระกับคณะและมหาวิทยาลัย
(5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
4.4 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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1. มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่กำ�ำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
2. ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
3. ไม่เคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา
5. ไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิต
6. สำ�ำหรับนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป และสำ�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
ในกรณีที่มีการสอบกลางภาค หรือสอบประจำ�ำภาค นักศึกษาต้องยื่นคำ�ำร้องขอเลื่อนสอบ โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่
มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด หรือหลักฐานที่แสดงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบได้
และกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามระยะเวลาในหลักสูตรแล้ว หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อจะสำ�ำเร็จ
การศึกษา และเหลือหน่วยกิต ที่จะลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ
4.6 การลาพักการศึกษา
นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีตอ่ ไปนี้ เจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตทีม่ ใี บรับรองแพทย์ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือเหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่เกิน 1 ปี
การศึกษาและการลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
การยืน่ คำ�ำร้องขอลาพักการศึกษาโดยไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องยืน่ คำ�ำร้องพร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา ต่องาน
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บริการการศึกษา ก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าในแต่ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาที่ต้องการลาพักการศึกษาต้องชำ�ำระค่าธรรมเนียม
เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
4.7 การลาออก
การลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาต้องยืน่ ใบลาออกทีไ่ ด้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง พร้อมใบ
ปลอดหนี้สิน และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่องานบริการการศึกษา เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
4.8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาในกรณี ตาย ลาออก ตกออก ถูกสั่งให้พ้นสภาพ ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา เรียนสำ�ำเร็จ
ตามหลักสูตร ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสนิ้ ภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�ำหนด ไม่ชำำ� ระค่าธรรมเนียมเพือ่ ขึน้ หรือต่อทะเบียนภายในระยะ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด และอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
4.9 การย้ายคณะเรียน
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว มีความประสงค์จะย้ายคณะจะต้องติดต่อคณะ ต้นสังกัดและคณะที่จะขอ
เข้าศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ�ำคณะที่สังกัด และคณะที่จะขอเข้าศึกษา นักศึกษาจะขอย้ายได้ก็ต่อเมื่อศึกษาในคณะ
เดิมไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต โดยยืน่ เอกสารต่างๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำ�ำหนด ต่อสำ�ำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผ่านคณะที่ศึกษาอยู่ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย 6 สัปดาห์ที่สำ�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารพิมล
กลกิจ)
4.10 การโอนย้ายไปสถาบันอื่น
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นจะต้องไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะ
รับโอนก่อน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
สำ�ำหรับการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอืน่ มาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาทีจ่ ะโอนมาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
และศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก) และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00
ขึ้นไป โดยจะต้องส่งใบสมัครถึงสำ�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของ
ภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
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4.11 การย้ายทะเบียนบ้าน
เมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักแล้วให้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิลำ�ำเนาเดิมมาอยู่ที่ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ
บ้านเลขที่ 123/2016 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ อำ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ยกเว้นนักศึกษาทีม่ ภี มู ลำิ ำ� เนาอยูใ่ น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบด้วยวิทยา จริยา ปัญญา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการ
ธำ�ำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำ�ำนึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและ        
จิตสาธารณะ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กำ�ำหนดไว้ในโครงการ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิจกรรมจึงจะสำ�ำเร็จการศึกษา
5.2 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. กำ�ำหนดนโยบายการดำ�ำเนินงานประจำ�ำปีของสโมสรนักศึกษา
2. จัดทำ�ำแผนการดำ�ำเนินกิจกรรม โครงการ และงบประมาณประจำ�ำปีของสโมสรนักศึกษา และชุมนุมของนักศึกษาต่าง ๆ เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณบดี
3. ดำ�ำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานดำ�ำเนินงานประจำ�ำปี
4. ควบคุมและดูแลการดำ�ำเนินงานของชุมนุมนักศึกษา
5. จัดทำ�ำรายงานผลการดำ�ำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา และรายงานต่อคณบดีก่อนส่งมอบงานแก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่
6. ออกประกาศและวางระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและวิธีการดำ�ำเนินงาน
7. งานอื่น ๆ ที่คณะมอบหมาย
(ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 07/2560)
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5.3 การให้บริการด้านทุนและสวัสดิการต่าง ๆ
		 การบริการด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสนามกีฬาไว้บริการนักศึกษา มีทั้งสนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่มทุกประเภท รวมทั้ง   
อาคารพลศึกษา เวลาเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น.
1. บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ลูกตระกร้อ ฯลฯ ติดต่อขอยืมได้ที่  
กองการกีฬา เวลา 12.00-18.30 น
2. บริการด้านบริหารร่างกาย โดยการเต้นแอโรบิค เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. -18.30 น. ที่อาคารศาลา
พระราชทานปริญญาเดิม
3. 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 สำ�ำหรับสมาชิกและ 5 บาทต่อครั้ง
4. ชมรมกีฬา หากนักศึกษาสนใจเป็นสมาชิกชมรมกีฬา แต่ละประเภท ติดต่อได้ที่กองการกีฬา อาคารพลศึกษา หรือชมรม
กีฬาต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์
		
การบริการด้านหอพัก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหอพักสำ�ำหรับนักศึกษา จำ�ำนวน 26 หอพัก (ไม่รวมหอพักใหม่ จำ�ำนวน 9 หอพัก) แบ่งเป็นหอพักนักศึกษา
ชาย จำ�ำนวน 8 หอพัก ได้แก่ หอ 5,7,9,10,11,12,15 และ 16 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 1,786 คน หอพักนักศึกษาหญิงจำ�ำนวน 10 หอพัก ได้แก่
หอ 1,2,3,4,13,14,17,18,19,20 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จำ�ำนวน 2,952 คน รวมรับนักศึกษาได้ 4,738 คน โดยมีกองบริการหอพักนักศึกษาเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบและอำ�ำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในแต่ละหอพัก มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพัก จำ�ำนวน 3 คน
ซึง่ เป็นนักศึกษารุน่ พีท่ ผี่ า่ นการคัดเลือกคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเมือ่ มีปญ
ั หาเกิดขึน้ ในหอพัก หากมีปญ
ั หาเกีย่ วกับหอพักในช่วงเวลากลาง
คืนให้แจ้งกรรมการหอพัก หรืออาจารย์ทปี่ รึกษาหอพักทีป่ ระจำ�ำอยูใ่ นหอพักนัน้ ๆ ได้ตลอดเวลา หากนักศึกษาเจ็บป่วยในเวลากลางคืนต้องการ
รถพยาบาลรับตัวไปรักษาในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร 63714 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่ 12345
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สิทธิการเข้าอยู่หอพัก
(1) นักศึกษาใหม่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักตามความสมัครใจ โดยกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดที่พักให้
ตามที่นักศึกษาแจ้งความจำ�ำนงจองห้องพักไว้ทางอินเตอร์เน็ต และให้ติดต่อที่หน่วยหอพักเพื่อรับกุญแจและกรอกเอกสาร
(2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะมีสิทธิอยู่หอพักต่อไปได้เมื่อผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก หากนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเข้าที่พัก หรืออุปกรณ์ในห้องพักชำ�ำรุดเสียหายให้ติดต่อกับหน่วยหอพักที่นักศึกษาได้รับกุญแจเข้าอยู่หอพัก
การให้บริการของหน่วยหอพัก
บริการให้คำ�ำปรึกษา บริหารให้ยืมกุญแจสำ�ำรอง บริการรับ - จ่ายไปรษณีย์และบริการเรื่องแจ้งซ่อม
กำ�ำหนดการปิด-เปิด หอพักหญิง
วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ปิดประตูรวั้ และประตูอาคารหอพัก เวลา 23.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. ตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกำ�ำหนด
วันศุกร์ - วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดประตูรั้วและประตูอาคาร หอพักเวลา 24.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. และยังมีหอพัก
สวัสดิการ KKU-WARA PESIDENT ที่รับนักศึกษาได้อีกประมาณ 2,000 คน มีราคาตั้งแต่ 2,400-4,800 บาท/เดือน
5.4 การบริการด้านทุนการศึกษา
		
ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดให้มีทุนการศึกษา ทั้งทุนของรัฐบาล และทุนของเอกชนสำ�ำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ทุนละ 3,000 - 30,000
ต่อปี เป็นทุนการศึกษาทีใ่ ห้เปล่า ไม่มขี อ้ ผูกพันใด ๆ นักศึกษาติดต่อยืน่ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ทกี่ องพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
		 เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเงินช่วยเหลืออาหารกลางวันสำ�ำหรับนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้กยู้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนเดือนละ 400 - 800 บาท ติดต่ดขอรับทุนได้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
		
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (www.studentloan.or.th)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U
78

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

โดยนัักศึึกษาที่่�สามารถกู้้�ยืืมเงิินได้้ ต้้องมีีคุุณสมบััติิผ่่านเกณฑ์์ที่่�กำหนดคืือ รายได้้ของผู้้�ปกครอง (บิิดามารดาหรืือผู้้�อุุปการะ)
รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปีจึงจะสามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
ในการยืน่ ขอกูเ้ งิน ให้นกั ศึกษาส่งข้อมูลขอกูย้ มื online ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ (http://studentloan.kku.ac.th)
สำ�ำหรับการชำ�ำระหนี้
(1) เมื่อผู้กู้สำ�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำ�ำระกู้ยืมคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามระยะเวลาและวิธีการที่กำ�ำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
(2) ผู้กู้ยืมที่กำ�ำลังศึกษาอยู่และไม่ได้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนให้
ธนาคารทราบถือว่าเป็นผู้ครบกำ�ำหนดชำ�ำระหนี้
		
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินให้นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาความจำ�ำเป็นและความเดือดร้อน
ทางการเงิน โดยนักศึกษาติดต่อยืมได้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำ�ำหรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยืมเงินต้องเป็น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่
ตํ่ากว่า 2.00 ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาต้นและมีความเดือดร้อนจำ�ำเป็นด้านการเงินจริง โดยต้องไม่อยู่ในระหว่างค้างชำ�ำระเงินยืม
ฉุกเฉินนักศึกษา
		
เงื่อนไขการยืมเงินฉุกเฉินของนักศึกษา
1. ในกรณีทมี่ คี วามเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากเรือ่ งใด ๆ ให้ยมื ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึง่ พันบาท) โดยนักศึกษาทีย่ มื เงิน
ต้องชำ�ำระเงินคืนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2. ในกรณีทมี่ คี วามเดือดร้อนทางด้านการลงทะเบียนเรียนให้ยมื เงินได้ในวงเงินไม่เกินจำ�ำนวนเงินทีล่ งทะเบียนเรียน โดยนักศึกษา
ผูย้ มื ต้องทำ�ำสญ
ั ญายืมเงินพร้อมหลักฐานและมีผคู้ าํ้ ประกันสัญญาและชำ�ำระเงินภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ทีย่ มื หากผูย้ มื ไม่ชำำ� ระเงินคืนผูค้ าํ้ ประกัน
ต้องชดใช้แทน
ในกรณีที่มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัยวาตภัย ให้ยืมเงินได้ในวงเงิน 20,000 บาท การยืม
เงินใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ (2)
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การยืืมเงิินไม่่ว่่ากรณีีใด ที่่�เป็็นการยืืมในภาคการเรีียนสุุดท้้ายของปีีการศึึกษานั้้�นจะต้้องคืืนเงิินก่่อนการประกาศผลสอบ
ในกรณีทผี่ ยู้ มื ผิดสัญญาไม่มาชำ�ำระเงินคืนภายในกำ�ำหนดจะถูกตัดสิทธิก์ ารยืมเงินนักศึกษาดังกล่าว 1 ปีการศึกษา และต้องรับผิด
ทางวินัย นักศึกษาอีกด้วย
5.5 สวัสดิการด้านสุขภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมนิ กั ศึกษา ตัง้ อยูท่ หี่ ลังหอพักนักศึกษาที่ 2 หลังศูนย์อาหารและบริการ (Complex) เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา
08.30 - 11.00 น. และ 12.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
และในเวลา 12.00 - 13.30 น. ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำ�ำหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าประกันสุขภาพ จำ�ำนวน
200 บาท นักศึกษาได้รับสิทธิ์การตรวจรักษาในวงเงินค่ารักษาไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วนนักศึกษาที่มีบัตรทองแล้วสามารถใช้บริการ โรง
พยาบาลศรีนครินทร์ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ภายใน 12398, 12990 หรือ 0 4320 3454
5.6 บริการอื่นๆ สำ�ำหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		
• ศูนย์อาหารและบริการ
อาคารศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ตรงข้ามสำ�ำนักวิทยบริการ ให้บริการจำ�ำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มในราคาควบคุมพร้อม
ทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีร้านตัดผมชาย ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ�ำ  ร้านถ่ายเอกสาร ร้านล้างอัดรูป ร้านแว่นตา ร้านกิ๊ฟช๊อป
ร้านจำ�ำหน่ายตัว๋ รถโดยสารปรับอากาศ และตัว๋ เครือ่ งบิน ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสินค้าอืน่ ๆ อีกมากมาย จำ�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.
จำ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค สำ�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.
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• ธนาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีธนาคารเปิดให้บริการด้านการเงิน ดังนี้
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�ำกัด (มหาชน) มี 2 สาขา คือ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ อยูท่ ดี่ า้ นหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์
และสาขาย่อยตั้งอยู่ในศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2
2. ธนาคารกสิกรไทย จำ�ำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�ำกัด สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ และ ธนาคารกรุงไทย จำ�ำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ
3. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
4. ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ
		
• ไปรษณีย์
ทีทำ่ ำ� การไปรษณียม์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ ล่างของศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
• รถโดยสารประจำ�ำทาง
รถโดยสารประจำ�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 9 บาท (หลัง 18.00 น.
คนละ 9 บาท) ส่วนนักศึกษาขึ้นลงภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ รถสองแถว คนละ 10 บาททุกสาย
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• รถ KKU Smart Transit
รถ KKU Smart Transit ที่ให้บริการฟรี สำ�ำหรับทุกคนทั้งชาว มข. และประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบเส้นทางการให้
บริการผ่านแอปพลิเคชั่น KK Transit หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://kst.kku.ac.th เพื่อวางแผนการเดินทางได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง
5.7

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ต้องชำ�ำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย 18,000 บาทประกอบด้วย ค่าบำ�ำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำ�ำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยที่นักศึกษาจะได้รับบริการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(2) ค่าประกันอุบัติเหตุ
(3) ค่าบริการสุขภาพ
(4) ค่าบำ�ำรุงสโมสรนักศึกษา
(5) ค่าบำ�ำรุงกีฬา
(6) ค่าบำ�ำรุงห้องสมุด
(7) ค่าบำ�ำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
(8) ค่าบัตรประจำ�ำตัวนักศึกษาเมื่อแรกเข้าคนละ 1 บัตร
สำ�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ชำ�ำระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ คือ 9,000 บาท
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กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
ติดต่องานบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 095 6594034 และ 043 203588 ต่อ 16 ภายใน 42324
นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ (พี่ลูกหว้า) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
ประสานงานวิชาการ
แผนการศึกษา
ตารางเรียน

นางสาวจินตนา บุ้งทอง (พี่จอย) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
งานรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
อำ�ำนวยการสอบประจำ�ำภาค
งานประกันคุณภาพด้านวิชาการ
นางสาวจุุฬารััตน์์ มููลเทพ (พี่่�กิ๊๊�ฟ) ตำแหน่่ง : พนัักงานบริิหารวิิชาการ
รัับผิิดชอบ :
งานเลขานุุการ
งานจองห้้อง
งานประสานงานด้้านวิิชาการ
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นางสาวพรพรรณ จันทร์โสดา (พี่พิกุล) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
งานทะเบียนเรียน และให้คำ�ำปรึกษา
ประมวลผลการศึกษา
สำ�ำเร็จการศึกษา
นางสาวเกศริน ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
งานทะเบียน คำ�ำร้อง และคำ�ำปรึกษา
งานธุรการด้านวิชาการ
ประสานงานภาคบัณฑิต
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ผู้ช่วยงานเลขานุการ
นางสาวสุนันทา มัครมย์ (พี่โอ๋) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
งานสื่อสารงานวิชาการ
งานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารงานวิชิการ
จัดทำ�ำข่าวและภาพข่าวกิจกรรมงานวิชาการ
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นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ (พี่เอ) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
งานกายภาพ

นายจตุพล ชื่นอุทัย (พี่หมู) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
งานทะเบียนเรียน คำ�ำร้อง และให้คำ�ำปรึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ
การประเมินการเรียนการสอน
นายอนุชิต ปัสสาสุ (พี่ตั้ม) ตำ�ำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
งานด้านแผนพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กำ�ำกับ ดูแลกิจกรรมของนักศึกษา
งานด้านวินัยนักศึกษา
งานด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ
งานสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
        และประกันคุณภาพการศึกษา
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การจัดการศึกษา
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ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน
18.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำ�ำหรับการ
ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำ�ำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
18.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.5 ในกรณีที่มีความจำ�ำเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่กำ�ำหนดไว้ในข้อ 18.3 และ ข้อ 18.4 อาจกระทำ�ำ
ได้โดยความเห็นชอบ จากอาจารย์ทปี่ รึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 25 หน่วยกิต สำ�ำหรับภาคการศึกษาปกติ แบบเต็มเวลา และ
ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสำ�ำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา

การเพิ่มถอนรายวิชา
ข้อ 21 การเพิ่มถอนรายวิชา
		
21.1 การถอนรายวิชาภายในหนึง่ ในสีข่ องระยะเวลาการศึกษารายวิชานัน้ ในภาคการศึกษานัน้ นับจากวันเริม่ เรียนตามปฏิทนิ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกำ�ำหนดรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้
นักศึกษาสามารถดำ�ำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
21.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กำ�ำหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดัง
กล่าวในภาคการศึกษานัน้ นับจากวันเริม่ เรียนตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามทีห่ ลักสูตรกำ�ำหนด รายวิชาทีถ่ อนนัน้ จะได้ W แต่
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ดำ�ำเนินการที่สำ�ำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
		 21.3 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาทีกำ่ ำ� หนดไว้ในข้อ 15.2 รายวิชาทีถ่ อนนัน้ จะได้รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)
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การตกออก

ขึ้นไป

ข้อ 34 การตกออก
34.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้
34.2.1 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.50 เมือ่ ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตัง้ แต่ 30-59 หน่วยกิต
34.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่ 60 หน่วยกิต
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)

การสำ�เร็จการศึกษา
ข้อ 35 การสำ�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
		
35.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะกำ�ำหนดไม่ตํ่ากว่า 2.00 หรือ
ได้ไม่ตํ่ากว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำ�ำหนดไว้ในหลักสูตร
35.6 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 35.6 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับ
อนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้สำ�ำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามหมวด 10 แห่งระเบียบนี้
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)

การใช้ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 5 ปริญญาเกียรตินิยม
(1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.60
(2) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)
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การลา การพ้นสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 43 การลา
		
43.1 การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
43.1.1 การลาป่วยหรือลากิจ
43.1.2 การลาพักการศึกษา
43.1.3 การลาออก
43.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้อง
ขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ให้เป็นไปตามข้อ 33 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
43.3 การลาพักการศึกษา
43.3.1 นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เหตุผลความจำ�ำเป็นอื่นที่คณะเห็นสมควร
43.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่อาจดำ�ำเนินการด้วยตนเองได้
ยืน่ ใบลาพร้อมหลักฐานอืน่ ๆ ทีค่ ณะ ผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ให้คณบดีทนี่ กั ศึกษาสังกัดเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ และแจ้งสำ�ำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องดำ�ำเนินการไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจำ�ำภาคตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
43.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำ�ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
43.3.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชำ�ำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาหรือต่อทะเบียน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
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43.4 การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างชำ�ำระ
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ทปี่ รึกษาและคณบดีทนี่ กั ศึกษาสังกัด เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ กรณีทมี่ เี หตุผลความจำ�ำเป็นอาจให้
ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได้
43.5 หลักฐานที่ใช้ประกอบในใบลาต่างๆ ประกอบด้วย
43.5.1 ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
43.5.2 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�ำหนด
43.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน
15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก
43.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
43.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ
การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น
43.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างชำ�ำระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออก หรือลาพักการศึกษา
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)

การพ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 44 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
		
44.1 ตาย
44.2 ลาออก
44.3 ตกออก
44.4 ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
44.5 ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
44.6 สำ�ำเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ปิ ริญญาหรืออนุปริญญาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรทีข่ ออนุมตั สิ องปริญญาให้ถอื วันพ้นสภาพนักศึกษา
ในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง
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44.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสนิ้ ภายในเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำ�ำหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบ
        อื่่�นๆ ตามที่่�สภามหาวิิทยาลััยกำหนด
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)

การคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 45 การคืนสภาพนักศึกษา
		
45.1 นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้
45.1.1 พ้นสภาพตามข้อ 44.2 ข้อ 44.7 ข้อ 44.8 ข้อ 44.10 และข้อ 44.12 หรือ
			45.1.2 พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออก โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)

โทษทางวิชาการ
ข้อ 47 โทษทางวิชาการ มี 4 สถาน ดังนี้
		
47.1 ปรับตกในรายวิชาที่เป็นกรณีที่เป็นสาเหตุของการกระทำ�ำผิดหรือการผ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตในการสอบ และกรณี
ที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4
47.2 ปรับตกไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของรายวิชาทีส่ อบมาแล้วสำ�ำหรับภาคการศึกษานัน้ โดยนับย้อนหลังตามลำ�ำดับรายวิชาทีส่ อบ
47.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสำ�ำหรับภาคการศึกษานั้น
47.4 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสำ�ำหรับภาคการศึกษานั้น
ข้อ 49 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 36 อาจอุทธรณ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
		
49.1 ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกำ�ำหนด 30 วัน นับแต่วันทราบคำ�ำสั่งการลงโทษ
49.2 การอุทธรณ์คำ�ำสั่งลงโทษให้ทำ�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
49.3 การอุทธรณ์คำ�ำสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้สำ�ำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
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49.4 หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562)

การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
		
5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่จะขอประสงค์ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใด ต้องยื่นความจำ�ำนงผ่านมหาวิทยาลัย
ที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อน
วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจำ�ำภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำ�ำหนด
5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งการพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบก่อนกำ�ำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน
5.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำ�ำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำ�ำหนด จึงจะถือว่า
การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
5.2 กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำ�ำหนด
		
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541)
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การสอบประจำ�ภาค
ข้อ 6 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครือ่ งแบบและเครือ่ งแต่ง
กายนักศึกษา พ.ศ.2547
กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบหากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
		
(1) เป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศฯ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำ�ำหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยต้องแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
ข้อ 8 การเข้าห้องสอบ
		
(1) ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(2) ห้ามนำ�ำหนังสือ ตำ�ำรา เอกสาร บันทึกข้อความ เครือ่ งมือสือ่ สารทุกชนิด และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถจัดการข้อมูล
ได้เข้าห้องสอบ เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องใช้จำ�ำเป็นที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อนจึงจะ
เข้าสอบได้ แต่ถ้าเวลาได้ล่วงเลยไปเกินกว่า 30 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ
(4) นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการสอบจัดไว้ให้
ข้อ 9 การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ
		
(1) นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำ�ำสั่งของกรรมการคุมสอบ
(2) นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำ�ำตัวนักศึกษา หรือบัตรอืน่ ใดทีท่ างราชการออกให้ทมี่ รี ปู ถ่ายให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ
ก่อนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ
(3) นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้จำ�ำเป็นของตนเอง ห้ามยืมกันในห้องสอบ
(4) ห้ามกระทำ�ำการทุจริต หรือกระทำ�ำการใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต
(5) ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ
(6) หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ทำ�ำไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือสอบถามกรรมการคุมสอบ
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(7) เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(8) ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(9) เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบให้ยุติการทำ�ำข้อสอบโดยทันที
ข้อ 12 การกระทำ�ำต่อไปนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
		
(1) พูด ถาม บอก ลอกคำ�ำตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระทำ�ำใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต
(2) นำ�ำเครือ่ งมือสือ่ สาร อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถจัดการข้อมูลได้ อุปกรณ์อน่ื ทีไ่ ม่จำำ� เป็นในการสอบหรือไม่ได้รบั อนุญาต
เข้ามาในห้องสอบ
(3) นำ�ำหนังสือ ตำ�ำราเอกสาร บันทึกข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
ข้อ 21 ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบด้วยมีเหตุผลความจำ�ำเป็น ให้นักศึกษาที่ขาดสอบทำ�ำเรื่องชี้แจงเป็นหนังสือถึงสาเหตุที่ขาด
สอบยื่นต่อคณบดี เพื่อพิจารณาให้มีการสอบชดเชย โดยให้ยื่นคำ�ำร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอื่นนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดให้ยื่นคำ�ำร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เพื่อแจ้งให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ดำ�ำเนินการสอบชดเชย
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจำ�ำภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557)
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ขั้นตอนการขอสอบชดเชย ในกรณีนักศึกษาขาดสอบด้วยมีเหตุผลความจำ�ำเป็น

นักศึกษายื่นคำ�ร้องชี้แจงสาเหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
(ภายใน 7 วัน นับจากวันขาดสอบ)
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 คำ�ำร้องต่อคณบดีผา่ นอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด
อยู่ดำ�ำเนินการสอบชดเชย
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การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ข้อ 6 กำ�ำหนดการเปิดภาคการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีชั่วโมงเรียนแต่ละรายวิชาไม่น้อย
กว่าภาคการศึกษาปกติและใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
ข้อ 7 ในกรณีที่คณะจะขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
“จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและสอบไม่ผ่านหรือเป็นการลงทะเบียนเรียนซํ้า”
ข้อ 8 จำ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. วิชาตามข้อ 7 (1) และข้อ 7 (2) ไม่น้อยกว่า 10 คน
2.   วิชาตามข้อ 7 (3)  ไม่น้อยกว่า 20 คน
ข้อ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตหากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่านี้ให้คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่พิจารณา
อนุมัติให้ลงเพิ่มอีกแต่รวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ข้อ 11 วันเพิ่มวิชาเรียนและถอนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีส่วนขั้นตอน
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการศึกษาภาคปกติ
(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจำ�ำภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557)

การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใช้ใบรับรอง
แพทย์เพือ่ ประกอบการพิจารณาการลาเนือ่ งจากเจ็บป่วย ประสบอุบตั เิ หตุได้รบั บาดเจ็บหรือกรณีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาหรือการสอบนักศึกษา
ต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามที่กำ�ำหนด ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�ำหนดไว้
2. แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
3. ใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจนหากต้องให้หยุดพักการศึกษาเพื่อการ
บำ�ำบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย
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ใบรับรองแพทย์ที่นำ�ำมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบฯ หากไม่สมบูรณ์ตามที่กำ�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
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 816/2552 กําหนดให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552
เป็นต้นไป ต้องสอบผ่าน “กาsnดสอบความรู้ความสามารถทาง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน” ตามหลักสูตรมาตรฐาน ความรู้ความ
สามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ.2548) ตามเกณฑ์
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดภายใน ระยะเวลาทีก่ าํ หนดให้ศกึ ษาตามหลักสูตรนัน้ ๆ และให้นบั การสอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้างต้นเป็นส่วนหนึง่ ของ
การสําเร็จการศึกษา
รายละเอียดการสอบ มีทั้งหมด 6 โมดูล
ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย 3 โมดูล ดังนี้
โมดูล1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนสารสนเทศ
โมดูล 2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์
โมดูล 3 สารสนเทศและการสือ่ สารการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำ�ำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 โมดูล ดังนี้
โมดูล 4 ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (MS Word)
โมดูล 5 การประมวลผลคํา (MS Excel)
โมดูล 6 การนําเสนอผลงาน (MS Powerpoint)
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ค่าธssมเนียมการสอบ
นักศึกษาสามารถสอบฟรีได้ 2 ครั้งแรก ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบภาคทฤษฎี 100 บาท และ
ภาคปฏิบัติ 100 บาท (นับจํานวนครั้ง ในการสมัคร)
เกณฑ์การสอบ
เกณฑ์สอบผ่านที่ 70% (คะแนนเต็ม 40 คะแนน ผ่านที่ 28 คะแนน) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะ
ถือว่าจบการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี -ภาคทฤษฎี ผลสอบจะออกทันทีหลังสอบเสร็จ -ภาคปฏิบตั ิ ผลสอบจะออกหลังวันสอบประมาณ
7-14 วัน ดูผลสอบได้ที่ https://ems.kku.ac.th

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

ข้อ 5 นักศึกษาผูม้ สี ทิ ธิข์ อเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาทีส่ อบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเคยเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอื่นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำ�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอำ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
ข้อ 6 กำ�ำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นคำ�ำร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15
วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาและสามารถยื่นคำ�ำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่งานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษา
สังกัดโดยแนบใบแสดงผลการศึกษารายละเอียดของรายวิชาและเค้าโครงรายวิชาเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วยยกเว้นผูข้ อเทียบโอนทีเ่ คยศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น
6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20
วันนับถัดจากวันสุดท้ายของกำ�ำหนดวันยื่นคำ�ำร้องและเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้สำ�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาและขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอทเทียบโอน
7.1 เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทีสำ่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
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7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบรายได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่าและหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกำ�ำหนด
7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน
7.1.5 รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่นำำ� มาคำ�ำนวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา
7.1.7 ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชัน้ ปีและภาคการศึกษาทีไ่ ด้
รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้กำ�ำหนดขึ้นและจัดทำ�ำเป็นประกาศซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้
7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอรับโอน
7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนนั้นสังกัดเพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่
สามารถเทียบโอนได้
7.2.2 คณะกรรมการประจำ�ำคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้นำ�ำเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
ข้อ 9 กรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนัน้ ให้สำำ� นักบริหารและพัฒนาวิชาการเพิก
ถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 766/2549 เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาใน
ระบบ)
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แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลา
ข้อ 1 ให้นักศึกษายื่นโครงการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมกรอกรายวิชาที่ขอหยุดเรียนต่อ
คณะต้นสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษาก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข้อ 2 คณะต้นสังกัดหรือกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอขออนุญาตลาหยุดเรียนโดยไม่ถอื เป็นวันลาต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการผ่านสำ�ำนักทะเบียนและประมวลผลการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วให้สำ�ำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต้นสังกัดหรือ
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และอาจารย์ประจำ�ำวิชาทราบ
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 265/2539 เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลา)

หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ 3 ผู้มีสิทธิ์ในการขอคืนสภาพนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ได้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามข้อ 38.2 38.8
และข้อ 38.1 3 หรือพ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออกโดยไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I
3.2 ก่อนพ้นสภาพนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมและจำ�ำนวนหน่วยกิตสะสมไม่อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจาก
ตกออก สามารถยื่นคำ�ำร้องผ่านระบบ http://req.kku.ac.th
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 829/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสถานภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
ข้อ 4 การดำ�ำเนินการเพื่อขอคืนสภาพนักศึกษาสามารถกระทำ�ำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ข้อ 6 การนับระยะเวลาการศึกษาให้นบั ระยะเวลาทัง้ หมดคือก่อนพ้นสภาพช่วงทีถ่ กู ให้พน้ สภาพหลังการคืนสภาพและเข้าศึกษารวม
แล้วไม่เกินจำ�ำนวน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำ�ำหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 7 การนับหน่วยกิตให้นับหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการประมวลผลแล้วทั้งหมดส่วนรายวิชาที่ยังไม่มีการประมวลผลจะต้องลง
ทะเบียนเรียนใหม่
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ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาต้องชำ�ำระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้้ผลสอบภาษาอัังกฤษเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสำเร็็จการศึึกษาของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

ข้อ 3 ผลสอบภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำ�ำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ผลสอบมาตรฐานภาษษอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University English Proficiency Test - KEPT
3.2 ผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก
3.2.1 ผลสอบ TOEFL
3.2.2 ผลสอบ IELTS
3.2.3 ผลสอบ TOEIC
ข้อ 4 ผลสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3 ต้องเป็นผลสอบหลังจากที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษษอังกฤษตามหลักสูตรครบถ้วน และ
ผลการสอบดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นขอสำ�ำเร็จการศึกษา
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2256/2560 เรื่อง การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการสำ�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
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งานพัฒนานักศึกษา
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เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควร กำ�ำหนดให้มเี ครือ่ งแบบนักศึกษา เพือ่ แสดงถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำ�ำนาจตามความในมาตรา 23 (2) และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547 และบรรดาข้อบังคับ
ระเบียบ คำ�ำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   “คณะ”
ส่วนงานตามมาตรา 9 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
  
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 5 เครื่องแบบสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและต่�่ำำกว่าปริญญาตรี มี 2 ประเภทดังต่อไปนี้
5.2 เครื่องแบบปกติ
5.2 เครื่องแบบพิธีการ
ข้อ 6 เครื่องแบบปกติ สําหรับนักศึกษาชาย
6.1 เสื้อเชิ้ต ปกเสื้อแบบปลายแหลม แขนยาวหรือแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าติดทางอกด้านซ้าย
6.2 กางเกงขายาวทรงตรงสุภาพ ทําด้วยผ้าสีดํา ไม่มันแวววาว และไม่มีลวดลาย
6.3 เข็มขัดสีดํา หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน มีรูปตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
6.4 ถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
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6.5 รองเท้าสีดําแบบหุ้มส้น ไม่เปิดหัวรองเท้า
ข้อ 7 เครื่องแบบปกติ สําหรับนักศึกษาหญิง
7.1 เสือ้ เชิต้ ปกเสือ้ แบบปลายแหลม แขนสัน้ ไม่รดั รูป สีขาว ไม่มลี วดลาย กระดุมทาํ ด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย
จํานวน 5 เม็ด หน้าอกเสื้อด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
7.2 กระโปรงทํ า ด้ ว ยผ้ า สี ดํ า ไม่ มี ล วดลาย รู ป แบบสุ ภ าพยาวคลุ ม หั ว เข่ า ไม่ เ กิ น 10 เซนติ เ มตร และเหนื อ หั ว เข่ า                          
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
7.3 เข็มขัดให้ใช้แบบเดียวกับข้อ 6.3
7.4 รองเท้าหุ้มส้นสีดําหรือสีขาว ไม่เปิดหัวรองเท้า ในกรณีเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวให้สวมถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
ข้อ 8 เครื่องแบบพิธีการ สําหรับนักศึกษาชาย มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 6 โดยให้ผูกเนคไททําด้วยผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย           
ปลายตัดเป็น รูปชายธง มีตรามหาวิทยาลัยสีดินแดงอยู่ตรงกลาง
ข้อ 9 เครื่องแบบพิธีการ สําหรับนักศึกษาหญิง มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 7 ยกเว้นกระโปรงให้ใช้ทรงตรงไม่มีจีบเท่านั้น
ข้อ 10 การแต่งกายของนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงานของบางสาขาวิชา ให้แต่ละคณะกําหนด เป็นการเฉพาะได้ตามความเหมาะสม
และอาจถือเป็นเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่สามารถเข้าชั้นเรียนในคณะนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศของคณะ
ข้อ 11 มหาวิทยาลัยจะกําหนดวิธีการใช้เครื่องแบบโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายตามเครื่องแบบ          
ที่ปรากฏในข้อบังคับนี้ในโอกาสหรือกรณีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณี      
ข้อบังคับนี้มิได้ระบุไว้ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561)
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หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 7 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 ด้าน ดังนี้
7.1 ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมทีม่ งุ่ ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษาด้านภาวะผูนำ้ ำ 
� บุคลิกภาพ
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัย
กีฬาและนันทนาการ
7.2 ด้านการธำ�ำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำ�ำนึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและประชาคมโลกและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ
7.3 ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสำ�ำนึกในการช่วยเหลือ
ผู้อื่น โอบอ้อมอารี บำ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ
7.4 ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
7.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างจิตสำ�ำนึกและ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางการดำ�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 8 นักศึกษาจะสำ�ำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ 29 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 และต้องเข้ารร่วมกิจกรรมตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.5 ให้ครบทุกด้าน และต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
8.3 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม
8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกด้านรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�ำนวนหน่วยกิจกรรม
ที่กำ�ำหนดในหลักสูตรตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.3
ข้อ 12 การเทียบโอนหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหน่วยกิจกรรม
ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นแบบคำ�ำร้องขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจากที่เข้าศึกษาในคณะหรือโอนย้ายสาขาวิชา โดยยื่นคำ�ำร้องขอ
เทียบโอนหน่วยกิจกรรมทีก่ องพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ในกรณีทไี่ ม่ยนื่ ตามระยะเวลานีใ้ ห้ถอื ว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
หน่วยกิจกรรม
ทั้งนี้ การเทียบโอนหน่วยกิจกรรม กรณีอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
106
106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
เพื่อให้การดำ�ำเนินการด้านวินัยนักศึกษา เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำ�ำนาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เกณฑ์การตัด
คะแนนความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470 / 2560) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/2551) ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤตินักศึกษา โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และให้มีอำ�ำนาจออกประกาศ คำ�ำสั่งหรือ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำ�ำเนินการทางวินัยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ คำ�ำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ข้อ 5 ลักษณะความผิดในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา และมีเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
ดังต่อนี้
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ลักษณะความผิด
1. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำ�ำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
2. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
2.1 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
2.2 บังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สมัครใจ
2.3 จัดกิจกรรมที่เป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยส่งเสียงรบกวนผู้อื่นหรือกีดขวางการจราจร
ลักษณะความผิด
2.4 จัดกิจกรรมโดยปกปิด ไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าสังเกตการณ์ได้
2.5 ดำ�ำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำ�ำงาน
2.6 ใช้วาจาหรือกระทำ�ำการกดดัน บังคับ ข่มขู่ ตะคอก ก้าวร้าว ทำ�ำร้ายร่างกายหรือจิตใจบุคคลอืน่ หรือมีลกั ษณะ
ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือสื่อความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ
2.7 การลงโทษ หรือกระทำ�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ ทรัพย์สนิ หรือขัดต่อกฎหมาย
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
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3. เกี่ยวกับความประพฤติด้าน ศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
3.1 แต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพเรียบร้อย
3.2 แสดงกิรยิ าอันไม่สมควรในเวลาทีเ่ ข้าชัน้ เรียน หรือห้องสอบ หรือติดต่อกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3.3 ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน พูดก้าวร้าว พูดคำ�ำหยาบ ด่าว่า แสดงกิราิ อาการทีไ่ ม่เคารพอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
หรือไม่เชื่อฟังคำ�ำสั่งหรือคำ�ำ ตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  
3.4 จัดทำ�ำ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูล สื่อข้อความ รูปภาพ สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจารผิดศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม
หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
3.5 การมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท
3.6 การกระทำ�ำผิดทางชู้สาว
3.7 การทำ�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา
3.8 การเล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนัน
4. เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต
4.1 ปลอมลายมือชื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น
4.2 การปลอมเอกสารหรือการใช้เอกสารหรือหลักฐานปลอมในการดำ�ำเนินการต่างๆ
ลักษณะความผิด
4.3 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง เมื่อมีการสอบสวนวินัยนักศึกษาหรือเมื่อต้องไปเป็นพยานใน
เหตุการณ์ต่างๆ  
4.4 การทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำ�ำการทุจริตในการสอบเช่น การนำ�ำอุปกรณ์ เครือ่ งมือสือ่ สาร เอกสาร
บันทึกข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ การนำ�ำตัวข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบบางส่วนหรือ
ทั้งหมดออกนอกห้องสอบ

5 - 10 คะแนน
5 - 20 คะแนน
10 - 30 คะแนน
20 - 40 คะแนน
20 - 40 คะแนน
20 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน
30 - 60 คะแนน
เกณฑ์ตัดคะแนน
40 - 60 คะแนน
40 - 80 คะแนน
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

ระเบียบ ประกาศ คำ�ำสั่ง ที่นักศึกษาต้องรู้ ในการศึกษา
ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
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ระเบียบ ประกาศ และคำ�ำสั่ง ของคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาต้องรู้
5. เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางสังคมสื่อสารออนไลน์และระบบคอมพิวเตอร์
5.1 เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มิได้มีไว้สำ�ำหรับตน
5.2 การเผยแพร่ หรือ ส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะอันลามกหรือขัดกับศีลธรรมอันดี
5.3 การเผยแพร่ หรือ ส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ทำ�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5.4 การเผยแพร่ หรือ ส่งต่อซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิ์ หรือข้อมูลทีม่ ไิ ด้มไี ว้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
5.5 เข้าถึงโดยมิชอบซึง่ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ นื่ เพือ่ โจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นในการทำ�ำธุรกรรมต่างๆ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
5.6 นำ�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ หรือ ส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
5.7 เจตนากระทำ�ำการใดๆ ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อ
การเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัย ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือการบริการสาธารณะ หรือ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
6. เกี่ยวกับการใช้รถทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
6.1 ความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด ขับรถส่ง
เสียงดังรบกวน เป็นต้น
ลักษณะความผิด
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10 - 20 คะแนน
20 - 30 คะแนน
20 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน
41 - 60 คะแนน
41 - 80 คะแนน
41 - 80 คะแนน

5 - 10 คะแนน
เกณฑ์ตัดคะแนน
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6.2 ความผิดทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ เช่น ขับรถเร็วเกินควร ขับรถสวน 10 - 40 คะแนน
ทางในเส้นทางเดินรถทางเดียว เป็นต้น
6.3 ความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่นในกรณีขับรถโดยประมาท
20 - 60 คะแนน
6.4 กรณีความผิดที่ก่อความเสียหาและเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์ผู้อื่น เมื่อมีการดื่มเครื่องดื่ม 41 - 80 คะแนน
แอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำ�ำหนดหรือเสพสิ่งมึนเมา
7. เกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา
7.1 มีสุราหรือของมึนเมาไว้ในครอบครองหรือนำ�ำเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรือ พื้นที่จัดกิจกรรมของ 10 - 20 คะแนน
มหาวิทยาลัย
7.2 เสพสุราหรือของมึนเมา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
20 - 40 คะแนน
7.3 เสพสุราหรือของมึนเมาและเมาอาละวาด
41 - 60 คะแนน
7.4 ดืม่ สุราเกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�ำหนด หรือขับขีใ่ นขณะเมาสุรา จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สนิ
41 - 80 คะแนน
ของผู้อื่น
7.5 เป็นผู้จำ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
41 - 100 คะแนน
8. เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย
8.1 พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
41 - 80 คะแนน
8.2 จำ�ำหน่ายอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ  
60 - 100 คะแนน
9. เกี่ยวกับการก่อการทะเลาะวิวาท และการทำ�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
ก่อนการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท ทำ�ำร้ายร่างกายบุคคลอื่นหรือนักศึกษาด้วยกันโดยใช้อาวุธ
41 - 80 คะแนน
10. เกี่ยวกับทรัพย์
กระทำ�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 เกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 41 - 80 คะแนน
กรรโชก ชิงและปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร เป็นต้น  
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ลักษณะความผิด
เกณฑ์ตัดคะแนน
11. เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
11.1 เป็นผู้ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนยุยงก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี ในระหว่างนักศึกษาเป็น 41 - 60 คะแนน
ส่วนรวม
11.2 เป็นผู้ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนยุยง ก่อให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นทั้งภายในและภายนอก 41 - 100 คะแนน
มหาวิทยาลัย
(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉ.ที่ 470/2560 ลว. 10 มี.ค. 60) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

การคำ�ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(G.P.A)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

โดยทีเ่ ห็นสมควรให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข ประกาศฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความเหมาะสม ฉะนั้น อาศัยอำ�ำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงกำ�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำ�ำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำ�ำหรับการจัดการศึกษาในภาคปกติ
1.1 ภาคการศึกษาปกติ
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำ�ำหรับการจัดการศึกษาในภาคบัณฑิตภาคการศึกษาละ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล
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การคำ�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
ผลรวมจำ�ำนวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
44.5/18 = 2.4723 ปัดเศษ 2.47

คะแนนเฉลี่ยรายภาค =
G.P.A เฉลี่ยสะสม =
		
=

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

ระดับคะแนน

CR
CA
GP

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

GPA
(T)
I
W

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

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จำ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต

ปีการศึกษา 2560

บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จำ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจำ�ำภาค___________

ประจำ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจำ�ำภาค___________

ประจำ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จำ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน
ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา

จำ�ำนวน เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม
หน่วยกิต

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจำ�ำภาค___________

ประจำ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่ __________

คะแนนเฉลีย่ __________

ประจำ�ำภาค___________

ประจำ�ำภาค___________

สะสม_______________

สะสม_______________
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ปีการศึกษา 2560

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		
ชื่อ/หน่วยงาน
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. งานรักษาความปลอดภัย
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉุกเฉิน)
4. สำ�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6. กองบริการหอพักนักศึกษา
7. หอพักนักศึกษา มข. (27 หอพัก)
8. หอพักใหม่ 9 หลัง (หอพักนพรัตน์)
9. หอพัก 8 หลัง (หอพักสวัสดิการ)
10. หอพักอินเตอร์
11. หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.
12. เงินยืมฉุกเฉิน/ตรวจสอบหนี้สิน
13. นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
14. องค์การนักศึกษา มข.
15. หอสมุดกลาง
16. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
17. คณะนิติศาสตร์

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 42323, 084-4285994
เบอร์โทร มข.ต่อ 12078, 043-202841
เบอร์โทร 043-202841
เบอร์โทร มข.ต่อ 12398 เบอร์โทร 081-5469337
เบอร์โทร 086-4599211
เบอร์โทร 086-4600173
เบอร์โทร 043-203455
เบอร์โทร มข.ต่อ 44548
เบอร์โทร มข.ต่อ 44541
เบอร์โทร มข.ต่อ 12700
เบอร์โทร มข.ต่อ 12105
เบอร์โทร 043-202356
เบอร์โทร 043-202588
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กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

