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พระราชด�ารัส 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

พระราชทานแก่คณะผู้พพิากษา และตุลาการศาลทหาร 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสติ  7 กุมภาพันธ์ 2560

	 "การอ�านวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรม	 และทางด้าน

กฎหมายน้ัน	 ไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ต่อความสุข	

ความสงบ	 และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน	หน้าที่ของ

ศาลทหาร	ตุลาการศาลทหาร	ก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมาย	แต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่

ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฏี	 มนุษย์

เราก็สามารถจะท�าความผิดได้	หรือมีความผิด	เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหาร

หรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษา	 มีการให้ความยุติธรรม	 และมีการแก้ไขในการ

ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระท�าความผิด	 เพราะฉะนั้น	 การอ�านวยการยุติธรรม	

ข้ันตอนท่ีถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้	ความสามารถ	ในด้านกฎหมาย	ตลอดจน

มีความเข้าใจในชีวิต	ในสังคม	หรือในอุดมการณ์ของชาติ	เพราะว่ากฎหมายนั้น	

ใช้ให้ถูกกด็	ีใช้ให้ไม่ถกูกเ็สยีมาก	เพราะฉะนัน้ท่านเป็นผูม้คีวามรู	้มคีวามสามารถ	

มีวุฒิภาวะแล้ว	ก็ย่อมพิจารณาออกว่า	อะไรควร	อะไรไม่ควร	และน�ากฎหมาย

ไปใช้ให้ถูกต้องเพื่อระงับทุกข์	 แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก	 หรือมีบทพิพากษาให้เกิด

ความยุติธรรมได้"



	 ในฐานะคณบด	ีขอต้อนรบันกัศกึษาใหม่ของคณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
ด้วยความยนิดยีิง่	และในฐานะนกักฎหมายรุน่พ่ี	ขอต้อนรบันักเรยีนกฎหมายรุน่น้องเข้าสู่เส้นทาง 
ของวิชาชีพนักกฎหมายด้วยความเต็มใจเช่นเดียวกัน
	 สภาพการณ์ความขดัแย้งทีด่ำารงอยูใ่นสงัคมไทยขณะนี	้นอกจากจะเป็นความขดัแย้งใน
ทางการเมอืงแล้ว	ยงัเป็นความขดัแย้งเกีย่วกบัความเหน็ในทางกฎหมายอกีด้วย	เพราะกฎหมาย
และการอำานวยความยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ของประเทศในปัจจุบันกำาลัง
ถูกต้ังคำาถามอย่างหนักจากสังคม	 และสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งท้าทายที่สำาคัญต่อโรงเรียนกฎหมายและ
นักเรียนกฎหมาย
	 การเรียนกฎหมายไม่ใช่เรื่องยาก	 เพราะคนที่มีผลการเรียนปานกลางในระดับ
มัธยมศึกษาหลายคนก็สามารถเรียนกฎหมายได้ดี	 แต่การเรียนกฎหมายก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องง่าย
เพราะการเรียนกฎหมายต้องการเวลาในการจำาหลักกฎหมายซึ่งมีอยู่จำานวนมากให้ได้	 และ
ต้องการเวลาในการทำาความเข้าใจ	 ทั้งยังต้องการเวลาฝึกเขียนตอบข้อสอบเพราะข้อสอบเป็น
ข้อสอบอัตนัย	(ข้อเขียน)	อีกด้วย
	 รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น	 เป็นรูปแบบที่นักศึกษาจะต้องฝึกฝนให้
ตนเองสามารถมีความรับผิดชอบ	มีวินัยและพ่ึงตนเองให้ได้	 ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการศึกษา
ในระดับมธัยมศกึษาเป็นอย่างมาก	หวงัว่านกัศกึษาใหม่ทกุคนจะเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัให้ได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น	 นอกจากนั้นช่วงเวลาอย่างน้อย	 4	 ปีของชีวิตในมหาวิทยาลัยน้ัน	 ภายนอก
ห้องเรียนยังมีสิ่งดีๆ	ที่จำาเป็นให้เรียนรู้อีกมากมาย
	 หวังว่านักศึกษาใหม่จะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเรียนรู้กฎหมายให้เข้าใจอย่างแท้จริง 
และลกึซึง้	เพือ่ให้ตนเองสามารถนำาความรู	้ความสามารถและทกัษะต่างๆ	ทางกฎหมายทีไ่ด้จาก 
คณะนิติศาสตร์ไปร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ	 ของสังคม	 นำาพาสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคม 
ที่มีความเป็นธรรมและสันติสุขอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป

	 นายขรรค์เพชร	ชายทวีป

	 คณบดีคณะนิติศาสตร์

สารจากคณบดีถึงนักศึกษาใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ตั้งอยู่บนถนนสถลมาร์ค	 ในเขต

อำาเภอวารนิชำาราบ	หา่งจากตวัเมอืงจงัหวดัอบุลราชธานปีระมาณ	20	กโิลเมตร	ประกอบ

ไปด้วย	อาคารเรียน	2	หลัง	คือ

	 อาคารเรียนรวม	 2	 ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงอาหารกลาง	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 ประกอบด้วยห้องเรียน,	 ห้องสมุด,	 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย

	 อาคารปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์	 คณะนิติศาสตร์	 ประกอบด้วยสำานักงาน

เลขานุการคณะ	หอ้งพกัอาจารย	์หอ้งประชมุสมบตั	ิวอทอง,	หอ้งวา่ความและศาลจำาลอง

ความเป็นมา	:	ก้าวสู่ความมั่นคงในปีที่	14
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2533	ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิต

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว	 หลายปีหลังจากนั้นได้เปิดสอนด้าน

สังคมศาสตร์เพิ่มเติมขึ้น	โดยจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ขึ้น	

	 ต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักว่าทิศทางการพัฒนาประเทศกำาลัง 

มุ่งสู่ท้องถิ่น	ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาในท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จึงจำาเป็นต้องแสดงบทบาทการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศดังกล่าวด้วยการ

ขยายการศึกษาสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องความเข้มแข็งและการพัฒนา 

ท้องถิ่นเป็นพิเศษ

	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ริเริ่มการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ในปี 

พ.ศ.	 2547	 โดยอยู่ในรูปของโครงการชื่อว่า	 “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”	 ต่อมา

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานเีหน็ความจำาเปน็ในการจดัการเรยีนการสอนสาขาวชิารฐัศาสตร์

เพิ่มขึ้น	 จึงได้เปล่ียนแปลงช่ือเป็น	 “โครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์”	

และในเดือนกันยายน	พ.ศ.	2549	สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความเห็นชอบใน

การแยกออกเป็น	2	คณะได้แก่	คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์	
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	 การเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ

ปี	2547	ขณะยังเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์	ในปีแรกเปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ

และโครงการพเิศษ	และในปกีารศกึษา	2549	ไดเ้ปดิรบันกัศกึษานติศิาสตรภ์าคนอกเวลา

ราชการเพิม่ขึน้ดว้ย	เพือ่รองรบัผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีขัน้สงู	และ

ปริญญาตรีสาขาอื่นท่ีต้องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพื่อนำาความรู้ด้านกฎหมายไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือประกอบวิชาชีพของตน

	 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ	 และโครงการพิเศษ 

เม่ือปี	2557	มกีารฉลองวาระครบรอบ	10	ป	ีอยา่งยิง่ใหญ	่ตลอดเวลากวา่ทศวรรษทีค่ณะ

นิติศาสตร์	 ผลิตบัณฑิตจำานวนกว่าพันคน	 ออกไปรับใช้สังคมกระจายอยู่ตามหน่วยงาน

ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า	 บัณฑิตนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี	 มีความรู้ความสามารถ	 ไม่ได้ด้อยกว่าสถาบันอื่นๆ	 และจากนี้ไป	 คณะ

นิติศาสตร์ก็ยังคงมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

พร้อมจะรับใช้สังคมระดับชาติสืบไป

ที่อยู่สำาหรับติดต่อ
	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

	 85	ถนนสถลมาร์ค	อำาเภอวารินชำาราบ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี	รหัสไปรษณีย์	34190

	 หมายเลขโทรศัพท์	045-353930-1

	 หมายเลขโทรสาร	045-353937

	 เว็บไซต์	www.law.ubu.ac.th	

31 พฤษภาคม
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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	 การเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มต้นขึ้นเม่ือ

ปี	2547	ขณะยังเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์	ในปีแรกเปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ

และโครงการพเิศษ	และในปกีารศกึษา	2549	ไดเ้ปดิรบันกัศกึษานติศิาสตรภ์าคนอกเวลา

ราชการเพิม่ขึน้ดว้ย	เพือ่รองรบัผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีขัน้สงู	และ

ปริญญาตรีสาขาอื่นที่ต้องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพื่อนำาความรู้ด้านกฎหมายไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือประกอบวิชาชีพของตน

	 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ	 และโครงการพิเศษ 

เมือ่ป	ี2557	มกีารฉลองวาระครบรอบ	10	ป	ีอยา่งยิง่ใหญ	่ตลอดเวลากวา่ทศวรรษทีค่ณะ

นิติศาสตร์	 ผลิตบัณฑิตจำานวนกว่าพันคน	 ออกไปรับใช้สังคมกระจายอยู่ตามหน่วยงาน

ต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่า	 บัณฑิตนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี	 มีความรู้ความสามารถ	 ไม่ได้ด้อยกว่าสถาบันอื่นๆ	 และจากนี้ไป	 คณะ

นิติศาสตร์ก็ยังคงมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

พร้อมจะรับใช้สังคมระดับชาติสืบไป

ที่อยู่สำาหรับติดต่อ
	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

	 85	ถนนสถลมาร์ค	อำาเภอวารินชำาราบ	

	 จังหวัดอุบลราชธานี	รหัสไปรษณีย์	34190

	 หมายเลขโทรศัพท์	045-353930-1

	 หมายเลขโทรสาร	045-353937

	 เว็บไซต์	www.law.ubu.ac.th	

31 พฤษภาคม
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์6

ปณิธาน

วิิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปรัชญา

	 คณะนิติศาสตร์จะทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพ่ือผลิตบุคลากรด้านกฎหมายให้มี

ความรู้	ความสามารถ	มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐาน	หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

และองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย	เช่น	เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ

คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง

	 1.	วิจัย	สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน	มีคุณธรรม	มีภาวะ
ผู้นำาและดำารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
	 2.	 สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน	 การเรียนการสอน	
ศักยภาพประชาชน	พัฒนาท้องถิ่น	สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
	 3.	เผยแพร่ความรูแ้ละให้ความช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายให้ได้รบัความเป็นธรรม	
ทัง้เสรมิสร้างวฒันธรรมประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลให้เป็นส่วนหนึง่ของวถิกีารดำาเนนิชวีติ
ในสังคมท้องถิ่น
	 4.	 ทำานุบำารุงศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม 
เสริมสร้าง	 ทำานุบำารุง	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และเผยแผ่	 ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 5.	พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ	โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ให้การดำาเนนิงาน
มีคุณธรรม	คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้โดยคำานึงถึงความสามารถและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

คุณภาพ	คุณธรรม	นำาสังคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7
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ทำาเนียบผู้บริหาร

รศ.ดร.นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี

นายสหรัฐ	โนทะยะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวภิรมย์พร	ไชยยนต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพ

นายอรรถพงศ์	กาวาฬ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางมณฑิรา	แก้วตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม

ดร.อภินันท์	ศรีศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางเพชรรัตน์	แสนทวีสุข
รักษาการในตำาแหน่ง

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ

นายขรรค์เพชร	ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ
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บุคลากรสายวิชาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

นายขรรค์เพชร	ชายทวีป

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	50
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	14	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภาวณีย์	อมรจิตสุวรรณ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4)	ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง	รุ่นที่	1
	 จากสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
5)	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	
6)	ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายชัช	วงศ์สิงห์

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์10
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นายสหรัฐ	โนทะยะ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

พ.ต.ท.กิตติวัฒน์	ฉัตรศรีโพธิ์

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	59

3)	นิติศาสตรบัณฑิต	ม.รามคำาแหง

4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	28	

5)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การฝึกอบรมวิชาการตำารวจชั้นสัญญาบัตร	

	 สำาหรับนักเรียนนายร้อยตำารวจ	(พิเศษ)	รุ่นที่	10

6)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	สารวัตรป้องกันและปราบปราม	รุ่นที่	4

7)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การอบรมชัยยะชั้นนำาหน่วย	(การรบนอกแบบ)

	 จากกองบัญชาการศึกษา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

8)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ	

	 จากกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

9)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ส่งทางอากาศ	(การกระโดดร่ม)

		 รุ่นที่	169	จากโรงเรียนสงครามพิเศษ	กองทัพบก

นางสาวกิตติยา	พรหมจันทร์

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2)	เนติบัณฑิตไทย
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11
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	 จากกองบัญชาการศึกษา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

8)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ	

	 จากกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

9)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ส่งทางอากาศ	(การกระโดดร่ม)

		 รุ่นที่	169	จากโรงเรียนสงครามพิเศษ	กองทัพบก

นางสาวกิตติยา	พรหมจันทร์

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2)	เนติบัณฑิตไทย
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11

ดร.อภินันท์	ศรีศิริ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
5)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	21	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

นางมิรันตี	เจียรักสุวรรณ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารงานยุติธรรม)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายอรรถพงศ์	กาวาฬ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	24	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิริ



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์12

ดร.อภินันท์	ศรีศิริ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
5)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	21	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

นางมิรันตี	เจียรักสุวรรณ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารงานยุติธรรม)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายอรรถพงศ์	กาวาฬ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	24	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์12
นายรักขิต	รัตจุมพฏ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	อักษรศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย	วรรณเลิศสกุล

วุฒิการศึกษา	:

1)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยณิวัฒนา	จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวศรีสดา	ไพศาลสกุลชัย

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	53
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สาขาปรัชญา)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ	จากสำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13

ดร.อภินันท์	ศรีศิริ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
5)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	21	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

นางมิรันตี	เจียรักสุวรรณ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารงานยุติธรรม)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายอรรถพงศ์	กาวาฬ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	24	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์12



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13

นายนิติลักษณ์	แก้วจันดี

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
**	กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายประดิษฐ์	แป้นทอง

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก	บวรสกุลเจริญ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3)	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7)	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
8)	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(การวัดและประเมินผลศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์14

นายรักขิต	รัตจุมพฏ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	อักษรศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย	วรรณเลิศสกุล

วุฒิการศึกษา	:

1)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยณิวัฒนา	จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวศรีสดา	ไพศาลสกุลชัย

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	53
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สาขาปรัชญา)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ	จากสำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13

นายรักขิต	รัตจุมพฏ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	อักษรศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย	วรรณเลิศสกุล

วุฒิการศึกษา	:

1)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยณิวัฒนา	จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวศรีสดา	ไพศาลสกุลชัย

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	53
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สาขาปรัชญา)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ	จากสำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

วุฒิการศึกษา :

1)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

2)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56

4)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์14

นายนิติลักษณ์	แก้วจันดี

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
**	กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายประดิษฐ์	แป้นทอง

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก	บวรสกุลเจริญ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3)	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7)	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
8)	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(การวัดและประเมินผลศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
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นายนิติลักษณ์	แก้วจันดี
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	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
**	กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายประดิษฐ์	แป้นทอง

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก	บวรสกุลเจริญ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3)	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7)	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
8)	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(การวัดและประเมินผลศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ
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1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
**	กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1)	นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย	สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3)	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7)	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
8)	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(การวัดและประเมินผลศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	55
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	16	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
**	กำาลังศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นางสาวภิรมย์พร	ไชยยนต์

นางมณฑิรา	แก้วตา

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขากฎหมายธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวศศิวิมล	เสมอใจ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**	กำาลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
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1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	56
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
**	กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยนเรศวร

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเอกชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	57
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1)	นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย	สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3)	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
4)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5)	ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
7)	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
8)	ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(การวัดและประเมินผลศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	55
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	16	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
**	กำาลังศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นางสาวภิรมย์พร	ไชยยนต์

นางมณฑิรา	แก้วตา

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขากฎหมายธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวศศิวิมล	เสมอใจ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**	กำาลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์	สุทธิแพทย์

วุฒิการศึกษา	:

1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	เกียรตินิยมดี	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	การศึกษาบัณฑิต	สาขามัธยมศึกษา	ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	
3)	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายจิรศักดิ์	บางท่าไม้

ดร.รัชกร	โชติประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**	กำาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
	สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	

หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์	สุทธิแพทย์

วุฒิการศึกษา	:

1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	เกียรตินิยมดี	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	การศึกษาบัณฑิต	สาขามัธยมศึกษา	ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	
3)	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายจิรศักดิ์	บางท่าไม้

ดร.รัชกร	โชติประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**	กำาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
	สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	

หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์16

ดร.รัชกร โชติประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา : 
1)	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	 สาขาวิชาการการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา

2)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3)	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)

	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	เกียรตินิยมดี	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	การศึกษาบัณฑิต	สาขามัธยมศึกษา	ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	
3)	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**	กำาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
	สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	

บุคลากรสายสนับสนุน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางศุกัญญา	ลำ้าเลิศ

นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาศิลปศาสตร์	(นิเทศศาสตร์)
	 วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ตำาแหน่ง	 :

นายสังคม	ศรีมหันต์

นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาสังคมและการพัฒนา
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาไทย)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

นางเพชรรัตน์	แสนทวีสุข

นักวิชาการศึกษาชำานาญการ
วุฒิการศึกษา	:

1)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2)	ครุศาสตรบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานบริการการศึกษา
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นางสาววิภาจันทร์	ยิ่งกำาแหง

นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรบัณฑิต
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

นายณรงค์ฤทธิ์	มีพยุง

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
วุฒิการศึกษา	:

1)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	 (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตำาแหน่ง	 :

นางศรันยา	จันทร์ทรง

นักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์18

นางศรันยา จันทร์ทรง

ต�าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

   ปฏิบัติงาน นักเอกสารสนเทศ 

   ห้องสมุด คณะนิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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นางสาววิภาจันทร์	ยิ่งกำาแหง

นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรบัณฑิต
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

นายณรงค์ฤทธิ์	มีพยุง

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
วุฒิการศึกษา	:

1)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	 (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตำาแหน่ง	 :

นางศรันยา	จันทร์ทรง

นักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :
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นางสาวธิติวรรณ	บุตรศิริ

นางสายฝน	สำาราญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำานาญการ

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1)	ครุศาสตรบัณฑิต	(บริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

ตำาแหน่ง	 :

นายอิสระพงศ์	ดวงปากดี

บุคลากร
วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2)	รัฐศาสตรบัณฑิต
	 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวลัพธวรรณ	ดวงตา

นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :
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นางสาวธิติวรรณ	บุตรศิริ

นางสายฝน	สำาราญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำานาญการ

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1)	ครุศาสตรบัณฑิต	(บริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

ตำาแหน่ง	 :

นายอิสระพงศ์	ดวงปากดี

บุคลากร
วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2)	รัฐศาสตรบัณฑิต
	 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวลัพธวรรณ	ดวงตา

นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :
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นางสาวธิติวรรณ	บุตรศิริ

นางสายฝน	สำาราญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำานาญการ

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1)	ครุศาสตรบัณฑิต	(บริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

ตำาแหน่ง	 :

นายอิสระพงศ์	ดวงปากดี

บุคลากร
วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2)	รัฐศาสตรบัณฑิต
	 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวลัพธวรรณ	ดวงตา

นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา	:

1)	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :
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นายปรีชา	สมดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา	:

1)	รัฐศาสตรบัณฑิต	(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :

นายสุรพล	พาประจง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา	:

1)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ช่างยนต์)	
		 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

นางสาวกนกวรรณ	ผ่องแผ้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา	:

1)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	ครุศาสตรบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำาแหน่ง	 :

นางอารียา	สาวิสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา	:

1)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานแผนการประกันคุณภาพและสารสนเทศ

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์20
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นายปรีชา	สมดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา	:

1)	รัฐศาสตรบัณฑิต	(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :

นายสุรพล	พาประจง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา	:

1)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ช่างยนต์)	
		 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

นางสาวกนกวรรณ	ผ่องแผ้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา	:

1)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	ครุศาสตรบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำาแหน่ง	 :

นางอารียา	สาวิสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา	:

1)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติประยุกต์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานแผนการประกันคุณภาพและสารสนเทศ
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1)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	ครุศาสตรบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์	เกษกรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา	:

1)	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(อส.บ.)
	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์	
	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 จังหวัดนครราชสีมา

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

นายปริวัฒน์	จันทร์ทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา	:

1)	เทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :
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1)	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)	ครุศาสตรบัณฑิต	(พลศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์	เกษกรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา	:

1)	อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(อส.บ.)
	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์	
	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 จังหวัดนครราชสีมา

ตำาแหน่ง	 :

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

นายปริวัฒน์	จันทร์ทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา	:

1)	เทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำาแหน่ง	 :
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นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง

ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา :

1)	เทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 ปริญญาตรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	(ทล.บ.)
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อาจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อ	:	ศ.ดร.ทวีเกียรติ	มีนะกนิษฐ
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน	:
	 -	 Doctorat	en	droit	pe’	nal	mention	tre’s	honorable,
	 	 I’	Universit’	de	Nancy2,	France
	 -	 LL.M.	(University	of	Pennsylvania,	U.S.A.)
	 -	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต
	 -	 เนติบัณฑิตไทย
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อ	:	รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์	กาญจนจิตรา	สายสุนทร
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน	:
	 -	 Doctorat	de	I	Universite	Robert	Schuman
	 	 de	Stasbourg
	 -	 D.E.A.	de	droit	international
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสมบัติ	วอทอง

วุฒิการศึกษา	:

1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อ	:	อาจารย์ธานี	สิงหนาท
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน	:
	 -	 เนติบัณฑิตไทย
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต
	 -	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
	 -	 อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยาน
	 	 แห่งสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ชื่อ	:	อาจารย์ไกรสร	บารมีอวยชัย
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน	:
	 -	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 เนติบัณฑิตไทย
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
	 -	 อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ	คงจันทร์

วุฒิการศึกษา	:

1)	Master	of	Civil	Law	and	Juris	Doctor	in	Civil	Law,
	 Talane	University	U.S.A.	
2)	M.S	(Sociology,Minor	Political	Science),
	 Fort	Hays	Kansas	State	University	U.S.A.
3)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	15	(2505)
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
5)	ประโยคครูพิเศษมัธยม	(พ.ม.)	กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ	:	พ.ต.ท.	ดร.สมนึก	เขมทองคำา
การศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน	:
	 -	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 -	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 -	 เนติบัณฑิตไทย	
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต		รัฐศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 -	 ปัจจุบัน	อัยการจังหวัดประจำาสำานักอัยการสูงสุด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์	สุทธิแพทย์

วุฒิการศึกษา	:

1)	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	เกียรตินิยมดี	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	การศึกษาบัณฑิต	สาขามัธยมศึกษา	ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	
3)	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายจิรศักดิ์	บางท่าไม้

ดร.รัชกร	โชติประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา	:

1)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
3)	นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1)	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2)	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3)	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**	กำาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
	สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา	

หมวดวิชานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์
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นายสหรัฐ	โนทะยะ

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2)	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

พ.ต.ท.กิตติวัฒน์	ฉัตรศรีโพธิ์

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2)	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	59

3)	นิติศาสตรบัณฑิต	ม.รามคำาแหง

4)	หลักสูตรวิชาว่าความ	รุ่นที่	28	

5)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การฝึกอบรมวิชาการตำารวจชั้นสัญญาบัตร	

	 สำาหรับนักเรียนนายร้อยตำารวจ	(พิเศษ)	รุ่นที่	10

6)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	สารวัตรป้องกันและปราบปราม	รุ่นที่	4

7)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การอบรมชัยยะชั้นนำาหน่วย	(การรบนอกแบบ)

	 จากกองบัญชาการศึกษา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

8)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ	

	 จากกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

9)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ส่งทางอากาศ	(การกระโดดร่ม)

		 รุ่นที่	169	จากโรงเรียนสงครามพิเศษ	กองทัพบก

นางสาวกิตติยา	พรหมจันทร์

วุฒิการศึกษา	:

1)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2)	เนติบัณฑิตไทย
3)	นิติศาสตรบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์24

ชื่อ : นายยุทธนา คุ้มมี  
การศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

	 -	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์																																					

	 -	เนติบัณฑิตไทย

	 -	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	นิติศาสตรมหาบัณฑิต

	 -	ประกาศนียบัตรการระงับข้อพิพาท	ประเทศสิงคโปร์

	 -	ประกาศนียบัตรการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย

	 -	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินท์

ชื่อ : พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองค�า  
การศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

	 -	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	เนติบัณฑิตไทย

	 -	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 -	ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่งอัยการจังหวัดประจ�าส�านักอัยการสูงสุด

ชื่อ : ดร.บุบผา อัครพิมาน  
การศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

	 -	ปริญาเอกทางกฎหมายมหาชน(Doctorat	en	droit	public)	

				 เกียรตินิยมดีมาก	มหาวิทยาลัย	Toulouse	I.ประเทศฝรั่งเศส

	 -	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชนพื้นฐาน

		 	 (D.E.A	en	Droit	public	foundamental)	

	 	 มหาวิทยาลัย	Toulouse	I.ประเทศฝรั่งเศส

	 -	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง
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เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ ในฐานะองค์กรวิชาชีพ
กับการรับรองมาตรฐานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความนำา

	 ในปัจจุบันวิชากฎหมายนับเป็นวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา	 เป็น

จำานวนมาก	 และสถาบันการศึกษาต่างก็เร่งเปิดหลักสูตรนี้กันเป็นจำานวนมาก2 จนแทบ

จะพูดได้ว่าหลักสูตรนิติศาสตร์มีแทบทุกสถาบันการศึกษา

	 อย่างไรก็ตาม	 การจะเข้าศึกษาวิชากฎหมายในสถาบันใดนั้นจำาเป็นจะต้อง	

“พิจารณามาตรฐาน”	 ทางการศึกษาของสถาบันนั้นประกอบ	 ดังคำาถามเพื่อชี้นำาไปสู	่

มาตรฐานที่ว่า	 “เนติ์”	 “รับรองแล้วหรือยัง?”	 หรือ	 “สภาทนายความรับรองแล้วหรือ

ยัง?”	หรือ	“หลักสูตรได้รับการเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

หรือยัง?”

	 คำาถามเหล่านี้ถือว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับผู้สนใจเข้าศึกษา	 เพราะถือ

เป็นการตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจเสยีก่อนว่าสถาบนัการศึกษาน้ันๆ	เมือ่เข้าไปศึกษาแล้วจะ

ไม่มีปัญหาตามมา	ทัง้นีเ้พราะทีผ่่านมาหลายๆ	สถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดการเรยีนหลกัสตูร

นิติศาสตร์	 โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

(สกอ.)	 เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต	 (น.บ.)	 แล้วแต่ก็ไม่

สามารถเรียนที่สำานักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา	 หรือเข้ารับการอบรมจากสำานัก

อบรมวิชาว่าความ	แห่งสภาทนายความเพื่อสอบใบอนุญาตว่าความได้	ทั้งนี้	 เพราะเนติ

บณัฑติยสภา	และ/หรอืสภาทนายความไม่รบัรองหลกัสตูรเนือ่งจากการจดัการเรยีนการ

สอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เนติบัณฑิตยสภา	และ/หรือสภาทนายความกำาหนดเอาไว้	

ดังจะกล่าวต่อไป 

   รองศาสตราจารย์ตรีเนตร	สาระพงษ์1

 1 น.บ.,	น.บ.ท.,	น.ม.	(กฎหมายเพื่อการพัฒนา),	อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

 2 บางสถาบันถึงขนาดเปิดการศึกษาตามศูนย์ต่างๆ	 มากมายในลักษณะที่มีผู้เรียกว่าเป็นการ	 “ทำาไร่เลื่อนลอยทางการ

ศึกษา”	กล่าวคือ	ไปเปิดรับตามจังหวัดต่างๆ	หรืออำาเภอต่างๆ	เพื่อรับนักศึกษาในละแวกใกล้เคียง	และเมื่อคนเรียนน้อยลง

จนไม่คุ้มทุนก็จะปิดศูนย์การศึกษานั้นๆ	ซึ่งการปิดศูนย์การศึกษาจะทำาง่าย	เพราะสถานที่ตั้งจะใช้วิธีการเช่าสถานที่.
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รองศาสตราจารย์ตรีเนตร	สาระพงษ์1
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มาตรฐานการศึกษากฎหมายสภาทนายความ

	 สภาทนายความ	 โดยสำานักอบรมวิชาว่าความ	 เป็นองค์กรหลักในการอบรม

วิชาว่าความแก่บัณฑิตทางกฎหมาย	 เพื่อสอบใบอนุญาตว่าความของทนายความ	 นั่น

หมายความว่า	 คนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับปริญญา	 “นิติศาสตรบัณฑิต”	

และจะ	“เข้าฝึกอบรมวชิาว่าความ”	ของสำานกัอบรมวชิาว่าความ	แห่งสภาทนายความได้	

โดยที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากสภาทนายความเสียก่อน

มาตรฐานแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

	 หลายคนฝันทีจ่ะเป็นผูพ้พิากษา	หรอือยัการ	และการทีม่าเรยีนกฎหมายกเ็พราะ

อยากเดินตามความฝัน	ซึ่งเส้นทางแห่งความฝันจะต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสอบได้

เป็น	“นิติศาสตรบัณฑิต”	และสอบไล่ได้เป็น	“เนติบัณฑิตไทย”	เสียก่อน

	 นั่นหมายความว่า	 นอกจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว	 จะต้องเข้าเรียนที่

สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และเป็นสมาชิก

สามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาเสียก่อน	และการที่จะเข้าศึกษาได้หรือไม่นั้น	เงื่อนไขมิได้ขึ้น

อยู่กับตัวผู้เรียนหรือนักศึกษาแต่อย่างใด	 แต่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษามาว่า

หลักสูตรนิติศาสตร์ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา	หรือไม่

มาตรฐานทางการศึกษาของคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ด้วยความตั้งใจจริงของคณะนิติศาสตร์ในอันที่จะผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย

ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ	การจัดการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาคณะได้ทุ่มเทสร้าง

มาตรฐานจนกระทั่งหลักสูตรนิติศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์	“ผ่านการรับรอง”	ของคณะ

กรรมการการอุดมศกึษา3 	ของสภาทนายความ4	และของเนตบิณัฑติยสภา5 เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

 ถึงตรงนี้	คงต้องกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาว่า	เมื่อจบการศึกษา

จากคณะนิตศิาสตร์	มหาวทิยาลัยอุบลราชธานไีปแล้วกส็ามารถ	“เรยีนเนติ”์	หรอื	“อบรม

ทนาย”	ได้อย่างแน่นอน!!!

 3 หนังสือ	ที่	สธ.0506(2)/17331	ลว.	7	ตุลาคม	2548,	สำานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา	สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา.

 4	หนังสือที่	สอ.	305/2550	ลว.	8	พฤศจิกายน	2550,	สำานักฝึกอบรมวิชาว่าความ	แห่งสภาทนายความ.

 5 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตร์ฯ	ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา	พ.ศ.	2507

ข้อ	5	และข้อ	56,	วันที่	27	มีนาคม	2551,	เนติบัณฑิตยสภา.	อ้างถึงใน	ข่าวดีและข่าวด่วน	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี.	Available	[Online]	http://ubu.ac.th/~lawubu/index.php?data=1&news=2&id=253.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25
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คู่มือการใช้งานลงทะเบียนออนไลน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 2 

เริ่มต้นใช้งานระบบเริ่มต้นใช้งานระบบ  
นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม 
Internet Explorer ไปที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะน านักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
    รูปที่ 1 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ  

 
หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซต์ของงานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล กองบริการการศึกษา เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเรียงล าดับจากประกาศที่มีความส าคัญจากมากไปหาน้อย ให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ช่ือเรื่องประกาศ
ดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) นักศึกษาควรใช้ Website นี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะ
ทราบข่าวประกาศต่างๆ ของงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลที่แจ้งมา 

และจากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซ่ึงประกอบไปด้วย การเข้าสู่
ระบบ, วิชาที่เปิดสอน, ตารางสอบรวม, ตารางเรียนนักศึกษา เป็นต้น ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้
นักศึกษาใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูท่ีต้องการ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ ของ
งานทะเบียนนักศึกษาและมวลผล ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดได้โดยใช้เมาส์
คลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละเร่ือง 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ 
ที่สามารถใช้งานได้ 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์70



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 71

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 3 

 เข้าสู่ระบบ
ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล กาลงทะเบียน, การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา

ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระท าได้โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจ าตัว 
และรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็น
ความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะท าให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความ
เสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 
1. ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”
2. พิมพ์รหัสประจ าตัว และรหสัผ่าน
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

รูปที่ 2 หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

ส าหรับรหัสผ่านที่ใช้ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการใช้
รหัสผ่านเดียวกับการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (รหัสผ่าน Wi-Fi) 

และเมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน านักศึกษาไปสู่หน้าข่าว
ประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 

2. ป้อนรหัสผ่าน

3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

1. ป้อนรหัสประจ าตวัของ
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 71



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์72

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 4 

 
รูปที่ 3 หน้าจอการใช้งานระบบส าหรับนักศึกษา 

การการลงทะเบียนลงทะเบียน  
 นักศึกษาสามารถท าการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลอืกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะน านักศึกษาไปสู่หน้าจอการ
รับลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้ 

 วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน 

                        คลิกเมนู      เพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน ซ่ึงเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียน
เท่านั้น  
 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์72



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 73

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 5 

รูปที่ 4 เมนูที่พร้อมส าหรับให้บริการลงทะเบียนแก่นกัศึกษา 

 วิธีการลงทะเบียน และวิธีใช้เมนูย่อยต่างๆ
เมื่อนักศึกษาคลิกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบจะเรียกหน้าจอที่ใช้ส าหรับการท ารายการลงทะเบียน ใน

หน้าจอนี้จะปรากฎเมนูย่อยต่างๆ ที่ ได้แก่ เมนูแสดงหลักสูตร เมนูค้นหารายวิชา เมนูค านวณค่าใช้จ่าย เมนูแสดงตาราง
เรียน/สอบ เป็นต้น  

รูปที่ 5 เมนูย่อยในหน้าจอลงทะเบียน 

 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี้

เมนูเข้าระบบ
การลงทะเบียน

คลิกลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 73



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์74

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 6 

 
รูปที่ 6 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน ์

 
2. กรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ดึงรายวิชา

จากแผน” ระบบจะท าการดึงรายวิชาที่ต้นสังกัดของนักศึกษาก าหนดเป็นแผนรายวิชาไว้ มาแสดงใน
พื้นที่ของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ รหัส, ช่ือรายวิชา, 
จ านวนหน่วยกิต, กลุ่มการเรียน, แบบการลงทะเบียน, วัน/เวลาเรียน, จ านวนหน่วยกิตรวม และ
ค่าใช้จ่ายรวม 

3. กรณีนักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถค้นหาวิชา โดยระบุรหัสรายวิชาที่ช่องระบุ
รหัสวิชา หรือพิมพ์สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหารายวิชาเปิดทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม    รายช่ือวิชาที่เรา
ค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาเลือก  

 
รูปที่ 7 หน้าจอแสดงการค้นหารายวิชาลงทะเบียน 

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อดึง
รายวิชาจากแผนการเรียน 

 ระบุเง่ือนไขรหัสรายวิชาที่
ต้องการค้นหาบางส่วน หรือทั้งหมด 
สามารถใช้ * ช่วยในการค้นหาได้ 
จากนั้นกดปุ่ม  

ปรากฏรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่รูป  เพื่อ
เลือกเป็นรายวิชาลงทะเบียน 

 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์74

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 7 

4. ท าการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่   รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน แสดงว่า
นักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน 

5. ทุกครั้งที่ท าการเลือกรายวิชา   ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน  เช่น เวลาเรียนซ้ า 
เวลาและวันสอบซ้ า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่ก าหนด หรือพบรายวิชาซ้ าซ้อนในรายการ เป็นต้น โดยจะขึ้น
แสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

 
รูปที่ 8 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาท่ีเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 

6. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ึน นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไม่ผ่านเง่ือนไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน แล้ว
เลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเง่ือนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึง งาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล เพื่อเขียนค าร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 
รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีต้องการเลือกลงทะเบียน 

 ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไข 

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่หากต้องการลบ
วิชาที่ไม่ต้องการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 75



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 75

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 7 

4. ท าการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่   รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน แสดงว่า
นักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน 

5. ทุกครั้งที่ท าการเลือกรายวิชา   ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน  เช่น เวลาเรียนซ้ า 
เวลาและวันสอบซ้ า หรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่ก าหนด หรือพบรายวิชาซ้ าซ้อนในรายการ เป็นต้น โดยจะขึ้น
แสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

 
รูปที่ 8 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวิชาท่ีเลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 

6. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ึน นักศึกษาควรเลือกลบรายวิชาที่ไม่ผ่านเง่ือนไขการลงทะเบียนออกไปเสียก่อน แล้ว
เลือกรายวิชาใหม่ที่ตรงตามเง่ือนไข หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได้ไปก่อน แล้วจึง งาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล เพื่อเขียนค าร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 
รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายวิชาท่ีต้องการเลือกลงทะเบียน 

 ข้อความแจ้งเตือนกรณี
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไข 

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่หากต้องการลบ
วิชาที่ไม่ต้องการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 75



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์76

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 8 

 การค านวณค่าใช้จ่าย 
นักศึกษาสำมำรถตรวจสอบรำยกำรค่ำใช้จ่ำยได้ก่อนยืนยันกำรลงทะเบียน  โดยเลือกที่เมนู ค านวณ

ค่าใช้จ่าย  
 

 
รูปที่ 10 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู ค านวณค่าใช้จ่าย 

 
 ตารางเรียนตารางสอบ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน ก่อน
การยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกเมนู “แสดงตารางเรียน/สอบ” เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่เลือก
วิชาลงทะเบียนไว้แล้ว 
 

 
รูปที่ 11 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ 

กดปุ่ม “ถอยกลับ” เพื่อกลับไปหน้าจอลงทะเบียน  และเมื่อนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาที่เลือกเพื่อที่จะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการ “ยืนยันการลงทะเบียน” เพื่อเป็นการยืนยันให้ระบบได้

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์76



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 77

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 9 

รับทราบว่านักศึกษาได้ตัดสินใจลงทะเบียนแล้ว ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ส าคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ 
เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไว้แต่ไม่ได้ กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามา
เลือกรายการเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาท่านอื่นๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่มยืนยันผลการ
ลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน และอาจจะท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานั้นได้ (ในกรณีที่วิชานั้นจ ากัด
จ านวนผู้เรียนไว)้ 
 

 การยืนยันการลงทะเบียน  
เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ท าการยืนยัน โดยคลิกเมนู “ยืนยันการ

ลงทะเบียน” หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง และต้องกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณตรงกลาง
หน้าจอ ถ้าผลของการตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยน
รายวิชาใหม่ 

 
รูปที่ 12 หน้าจอตรวจสอบข้อมลู และยืนยนัการลงทะเบียน 

หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่
ต้องช าระทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน  

คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 77



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์78

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 10 

 
รูปที่ 13 หน้าจอแสดงข้อความยนืยันว่าระบบได้ท าการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมลูแล้ว 

หลังจากกดปุ่ม ผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้นักศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปช าระเงินท่ีธนาคารตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดได ้

            
            
            
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน 

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
และพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียน 

 

ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดการช าระเงิน 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์78



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 79

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 10 

 
รูปที่ 13 หน้าจอแสดงข้อความยนืยันว่าระบบได้ท าการบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้อมลูแล้ว 

หลังจากกดปุ่ม ผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้นักศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปช าระเงินท่ีธนาคารตามที่มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดได ้

            
            
            
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน 

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
และพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียน 

 

ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดการช าระเงิน 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์78

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 11 

 
รูปที่ 15 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

โดยนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามช่วงวันที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เมื่อ
ช าระเงินค่าลงทะเบียน ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจาก
ผ่านขั้นตอนการช าระเงิน จากขั้นตอนนี้จึงจะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ การลงทะเบียนออนไลน์  

 การเพิ่มหรือถอนรายวิชา 
เมื่อถึงช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้ท าการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน นักศึกษาสามารถท าการเพิ่ม-ถอน 

รายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

รายละเอียดการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน 
1. เมื่อท าการเข้าสู่ระบบอยู่ในช่วงที่เปิดให้ท าการเพิ่ม-ถอน จะปรากฏเมนู  ให้ท าการคลิก

เมนูนี้เพื่อท าการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 79



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์80

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 12 

รูปที่ 16 การเลือกเมนู “ลงทะเบยีนเพ่ิมถอน” เพ่ือ การเพ่ิม-ถอนรายวิชาลงทะเบียน 

2. เมื่อนักศึกษาเลือกที่เมนู “ลงทะเบียนเพ่ิมถอน” จะปรากฏหน้าจอซึ่งแสดงรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไวแ้ล้ว
ในพื้นที่ “รายวิชาท่ีลงทะเบียนทัง้หมด”

รูปที่ 17 หน้าจอการลงทะเบียนเพ่ิมลดรายวิชา 

3. หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกที่สัญลักษณ์  ในคอลัมน์ “ถอน” ที่ตรงกับรายวิชาที่ต้องการถอน 
ระบบจะน ารายวิชาดังกล่าวไปรอไว้ท่ีพื้นที่ “รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบยีน” 

 ใช้เมาส์คลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม หรือ
ถอนรายวิชา 

 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
แล้ว

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์80



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 81

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 13 

 
 
 

 

รูปที่ 18 การถอนรายวิชา  

4. หากต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาที่ต้องการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือทั้งหมดลงในช่อง 
“ระบุรายวิชา” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะน ารายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกมาแสดง 

 คลิกที่นี่ เพื่อถอนรายวิชา 

ระบบจะน ารายวิชาที่เลือกไปรอไว้ที่
พื้นที่ “รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน” 

รายวิชาที่
ต้องการถอน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 81



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์82

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 14 

 

รูปที่ 19 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

5. หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจ าน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ   

 

รูปที่ 20 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

 ก าหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
 คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์82

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 14 

 

รูปที่ 19 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

5. หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจ าน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ   

 

รูปที่ 20 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

 ก าหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
 คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์82



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 83

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 14 

 

รูปที่ 19 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

5. หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจ าน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ   

 

รูปที่ 20 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

 ก าหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
 คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์82

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 14 

 

รูปที่ 19 การค้นหารายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนเพ่ิม  

5. หากต้องการเพิ่มรายวิชาใด ให้คลิกที่รูป  ด้านหลังรายวิชา ระบบจ าน ารายวิชาดังกล่าวไปแสดงในพื้นที่ 
“รายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน” ให้โดยอัตโนมัติ   

 

รูปที่ 20 การเลือกรายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม  

 ก าหนดเง่ือนไขรหัสรายวิชา 
 คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

3.  แสดงรายวิชาที่
ตรงตามเง่ือนไข 

 คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มรายวิชา 

รายวิชาที่
ต้องการเพิ่ม 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์82

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 15 

6. ระบบจะท าการตรวจสอบวิชาที่ท าการเพิ่ม-ถอนในเบื้องต้นว่าสามารถท าการเพิ่ม-ถอนได้หรือไม่ 
6.1) เมื่อระบบท าการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถท าการเพิ่ม -ถอนได้ นักศึกษาจะต้อง

ปรับแก้รายการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบบระบุเสียก่อน  
6.2) เมื่อระบบท าการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าวิชาที่เลือกเพื่อท าการเพิ่ม -ถอนนั้น สามารถท าการ

เพิ่ม-ถอนได้ ให้นักศึกษาท าการคลิกที่เมนู  ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้ว
ด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อการยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอนรายวิชา 
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คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์84

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 16 

ผลการลงทะเบียนผลการลงทะเบียน  
หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู  “ผลการ
ลงทะเบียน” 

หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน 
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงไว้ในปี/

ภาคการศึกษาปจัจุบัน
2. ตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปจัจบุัน ซึ่ง

อาจจะประกอบไปด้วย การท ารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เปน็ต้น

รูปที่ 21 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

ระบบแสดงประวัติการท า
รายการลงทะเบียน เช่น     
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ถอนวิชา, 
เปลี่ยนกลุ่มเรียน 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์84

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 17 

ภาระค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่าย//ทุนทุน  
             นักศึกษาสามารถท าการตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยฯ ได้จากเมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” 

 
รูปที่ 22 ข้อมูลภาระค่าใชจ้่าย และข้อมูลทนุการศึกษาของนักศึกษา 

จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจ านวนยอดเงินสรุปที่นักศึกษา
ต้องช าระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุป
ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ 
 
 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

แสดงข้อมูลภาระค่าใช้จา่ย 
 

แสดงข้อมูลทุนการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 16 

ผลการลงทะเบียนผลการลงทะเบียน  
หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบ ร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ผลการลงทะเบียน” จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษา
สามารถดูผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู  “ผลการ
ลงทะเบียน” 

หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน 
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน  ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงไว้ในปี/

ภาคการศึกษาปจัจุบัน
2. ตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวตัิการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปจัจบุัน ซึ่ง

อาจจะประกอบไปด้วย การท ารายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เปน็ต้น

รูปที่ 21 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

ระบบแสดงประวัติการท า
รายการลงทะเบียน เช่น     
ลงทะเบียน, เพิ่มวิชา,ถอนวิชา, 
เปลี่ยนกลุ่มเรียน 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน 

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์84

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษา 

 

  ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพยีงข้อมูลที่จัดท ำขึ้นเพือ่แสดงผลเป็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนเท่ำนั้น 17 

ภาระค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่าย//ทุนทุน  
             นักศึกษาสามารถท าการตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยฯ ได้จากเมนู “ภาระค่าใช้จ่ายทุน” 

 
รูปที่ 22 ข้อมูลภาระค่าใชจ้่าย และข้อมูลทนุการศึกษาของนักศึกษา 

จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจ านวนยอดเงินสรุปที่นักศึกษา
ต้องช าระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุป
ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ 
 
 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

แสดงข้อมูลภาระค่าใช้จา่ย 
 

แสดงข้อมูลทุนการศึกษา 
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คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์86

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

ประวัติห้องสมุด

	 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตั้งอยู่	ณ	คณะนิติศาสตร์	

อาคารเรียนรวม	2	ชั้น	1	ห้อง	2110	เริ่มเปิดให้ใช้บริการเมื่อปีพุทธศักราช	2547	พร้อม

กับการจัดตัง้คณะ	ห้องสมดุมพีืน้ทีใ่ห้บรกิาร	ประมาณ	80	ตารางเมตร	มกีารจดัหมวดหมู่ 

หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	 (L.C.)	 และประยุกต์การจัดหมวดหมู่ตามแผน 

การเรียนของสาขาวิชานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เป็นห้องสมุดที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	 ตามมาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพกฎหมาย	 จากเนติบัณฑิตยสภา	 และสภาทนายความ 

จึงเป็นห้องสมุดท่ีเพียบพร้อมไปด้วยตำาราทางกฎหมายที่สามารถตอบสนองการจัด 

การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี	 ห้องสมุดแบ่งส่วนการให้บริการหนังสือ

และตำาราออกเป็น	13	ส่วน	ดังนี้	

	 1.	มุมวารสารและหนังสือพิมพ์

	 2.	มุมหนังสืออ้างอิง

	 3.	มุมพระราชบัญญัติ

	 4.	มุมวิจัยและวิทยานิพนธ์

	 5.	มุมรวมคำาบรรยายกฎหมาย

	 			ของสำานักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

	 6.	มุมสื่อโสตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 7.	มุมราชกิจจานุเบกษา

	 8.	มุมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

	 9.	มุมคำาพิพากษาฎีกา

	 10.	มุมคู่มือและรายงานประจำาปี

	 11.	มุมวารสารล่วงเวลา

	 12.	มุมหนังสือทั่วไป

	 13.	มุมบริการยืม	–	คืน	และบริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์86

	 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตั้งอยู่	ณ	คณะนิติศาสตร์	

อาคารเรียนรวม	 2	 ชั้น	 1	 เริ่มเปิดให้ใช้บริการเมื่อปีพุทธศักราช	 2547	 พร้อมกับ

การจัดตั้งคณะ	ห้องสมุดมีพื้นที่ให้บริการ	ประมาณ	224	ตารางเมตร	มีการจัดหมวดหมู่

หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	 (L.C.)	 และประยุกต์การจัดหมวดหมู่ตามแผน

การเรียนของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เป็นห้องสมุดที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	ตามมาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพกฎหมาย	จากเนติบัณฑิตยสภา	และสภาทนายความ	

จึงเป็นห้องสมุดที่เพียบพร้อมไปด้วยต�าราทางกฎหมายที่สามารถตอบสนองการจัดการ

เรียนการสอนสาขานติิศาสตร์	ได้เป็นอย่างด	ีห้องสมดุแบ่งส่วนการให้บรกิารหนงัสอืและ

ต�าราออกเป็น	13	ส่วน	ดังนี้	

	 1.	มุมวารสารและหนังสือพิมพ์

	 2.	มุมหนังสืออ้างอิง

	 3.	มุมพระราชบัญญัติ

	 4.	มุมวิจัยและวิทยานิพนธ์

	 5.	มุมรวมค�าบรรยายกฎหมายของส�านักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

	 6.	มุมสื่อโสตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 7.	มุมราชกิจจานุเบกษา

	 8.	มุมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

	 9.	มุมค�าพิพากษาฎีกา

	 10.	มุมคู่มือและรายงานประจ�าปี

	 11.	มุมวารสารล่วงเวลา

	 12.	มุมหนังสือทั่วไป

	 13.	มุมบริการยืม	–	คืน	และ	บริการตอบค�าถามและช่วยค้นคว้า
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วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
	 1.	เป็นแหล่งจัดหา	 จัดเก็บ	 รวบรวม	

หนงัสอืและสือ่ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน

ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

	 2.	ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก

รปูแบบทางด้านกฎหมาย	และสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง	

เพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนของ

อาจารย์	นักศึกษา	บุคลากร	ตลอดจนผู้ที่สนใจ

	 3.	เพือ่เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูด้้วยตนเอง

แก่อาจารย์	นกัศกึษา	บคุลากร	คณะนติศิาสตร์	และ

ภายในมหาวิทยาลัย	ตลอดจนผู้ที่สนใจ

จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
 1. หนังสือและต�ารา

	 	 -	หนังสือและต�ารา	 34,045	 เล่ม

	 	 -	บันทึกวีดิทัศน์การสอน	และวีดิทัศน์อื่นๆ	 820	 รายการ

	 	 -	บันทึกเสียงการสอน	และสื่อโสตฯอื่นๆ	 494	 รายการ

	 	 -	ค�าพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี	2485	–	ปีปัจจุบัน	(2560)	 2	 ชุด

	 	 -	ราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี	2535	–	ปีปัจจุบัน	(2560)	 2	 ชุด

 2. วารสารกฎหมายและวารสารที่มีให้บริการ   44  ชื่อเรื่อง

-	 กฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	 นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

-	 กฎหมายนิติศาสตร์	ม.อุบลฯ

-	 บทบัณฑิตย์

-	 กฎหมายปกครอง

-	 บัณฑิตศึกษานิติศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์

-	 วารสารสิทธิและสันติศึกษา

-	 วารสารกฎหมายฉบับบัณฑิตศึกษา	

	 จุฬาลงกรณ์

-	 วารสารยุติธรรม

-	 วารสารกระบวนการยุติธรรม

-	 วารสารสถาบันพระปกเกล้า

-	 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

-	 วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฯ
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-	 วารสารธรรมศาสตร์

-	 วารสารศิลปศาสตร์	ม.อบ.	(ฉบับพิเศษ)

-	 วารสารนิติศาสตร์	ม.เกษมบัณฑิต

-	 กฤษฎีกาสาร

-	 วารสารฟ้าเดียวกัน

-	 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา

-	 วารสารมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์	ม.อบ.

-	 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

-	 วารสารวิทยาศาสตร์

	 และเทคโนโลยี	ม.อบ.

-	 ดุลพาห

-	 วารสารวิชาการ	ม.อบ.

-	 หมอความยุติธรรม

-	 วิชาการนิติศาสตร์	ม.ทักษิณ

-	 วารสารส�านักกิจการยุติธรรม

-	 วิชาการศาลปกครอง

-	 วารสาร	DSI	ไตรสาร	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	

-	 วารสารนติศิาสตร์	ม.หอการค้าไทย

-	 วารสารนิติศาสตร์	ม.อัสสัมชัญ

-	 วารสารไทยคู่ฟ้า

-	 วารสารนติศิาสตร์	ม.ราชภฏัอบุลราชธานี

-	 นิติสังคมศาสตร์	วาสารวิชาการ

	 ทางกฎหมาย	ม.เชียงใหม่

-	 วารสารนติศิาสตร์	ม.ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

-	 วารสารวิชาการนิติศาสตร์	

	 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-	 นิติศาสตร์	ม.นเรศวร

-	 ข่าวสภาทนายความ

-	 วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์

-	 สรรพากรสาส์น

-	 วารสารอนุญาโตตุลาการ

-	 อนุสารอุดมศึกษา

-	 วารสารอัยการ

-	 อัยการนิเทศ
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 3. คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูล   8  เครื่อง

 4. โต๊ะนั่งอ่านหนังสือสามารถจุผู้ใช้บริการได้   56  ที่นั่ง

 5. ทรัพยากรมนุษย์

	 	 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	1	คน

งานบริการห้องสมุด
	 ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้บริการต่างๆ	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไว้ดังนี้

 1. บรกิารการอ่าน	ห้องสมุดคณะนติิศาสตร์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน	ีได้จดัหา	

จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นทางด้านสาขานิติศาสตร์	 และสาขาที่เกี่ยวข้อง	

ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ	 ตลอดจนอ�านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่	 การจัดชั้นวาง

หนังสือ	ทีน่ัง่อ่านท่ีเพยีงพอต่อความต้องการ	ร่วมไปถงึการเตรยีมความพร้อมเรือ่งสถานที่

ที่ให้บริการ	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น	

 2. บรกิารยมื - คนื	ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมดุคณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี	 ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศตาม	 สิทธ์ิการเป็นสมาชิกแต่ละประเภท	

ในการยืมสมาชิกจะต้องมีบัตรสมาชิกห้องสมุด	ซึ่งการท�าบัตรสมาชิกครั้งแรกทางส�านัก

วิทยบริการออกให้	 ส่วนการต่ออายุสมาชิกสามารถต่ออายุบัตรสมาชิกได้ทั้งที่ส�านัก

วิทยบริการหรือห้องสมุดคณะนิติศาสตร์	 บัตรสมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ได้ทุกที่ในเครือข่ายของส�านักวิทยบริการ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะนั้นๆ	ด้วย

 3. บรกิารหนงัสอืส�ารอง  ในกรณทีีห้่องสมดุคณะนติิศาสตร์	มหีนงัสอืชือ่เรือ่งหนึง่

จ�านวนน้อยเล่ม	แต่มผีูต้้องการใช้มากหรอือาจารย์ทีส่อนในรายวชิาใดรายวชิาหนึง่ขอให้

ทางห้องสมุด	ส�ารองหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน	เพื่อให้นักศึกษารายวิชานั้น

ได้อ่านหนงัสอืได้ท่ัวถงึกนั	ดังนัน้จงึก�าหนดระเบยีบการยมืใหม่ให้มรีะยะเวลาสัน้กว่าเดมิ

 4. บรกิารจองหนังสอื เมือ่ผูใ้ช้ต้องการยมืหนงัสอืแต่หนงัสอืถกูผูอ้ืน่ยมืออกไปแล้ว	

และยังไม่ถึงก�าหนดส่ง	ผู้ใช้สามารถจองหนังสือนั้นได้	โดยติดต่อเจ้าหน้าท่ี	เจ้าหน้าที่

จะท�าการเก็บหนังสือที่จองไว้	3	วัน	หากผู้ใช้ยังไม่มาติดต่อจะน�าขึ้นชั้นบริการ
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 5. บริการวารสารและหนังสือพิมพ	์เป็นการให้บริการวารสารที่เกี่ยวข้องกับ

ทางสาขานิติศาสตร์ท้ังฉบับใหม่และฉบับล่วงเวลาและหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและ

ต่างประเทศ

 6. บริการตอบค�าถามเพื่อการค้นคว้า	เป็นการให้บริการการแนะน�าวิธีการ

ใช้บริการ	การค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ	หรือตอบปัญหาต่างๆ	ในการ

ใช้บริการต่างๆ	จากห้องสมุดคณะนิติศาสตร์

 7. บริการค้นข้อมูล	OPAC	(Online	Public	Access	Catalog)	บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลหนังสือทางบรรณานุกรม	 ที่มีตัวเล่มจริงไว้ให้บริการที่ทางส�านักวิทยบริการ	

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์และทางห้องสมุดคณะต่างๆ	มีไว้ให้บริการ	

 8. บรกิารค้นข้อมลูผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็		บรกิารคอมพวิเตอร์สบืค้น

ข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็	เพ่ือใช้สบืค้นข้อมลูจากแหล่งต่างๆ	ทีม่ใีห้บรกิารบนเวบ็ไซต์ต่างๆ	

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 9. บรกิารยมืหนงัสอืถ่ายเอกสาร	บรกิารยมืทรพัยากรสารสนเทศเพือ่ถ่ายเอกสาร	

ในกรณทีีเ่ป็นทรัพยากรท่ีห้ามยมืออก	เช่น	หนงัสอือ้างองิ	ค�าพพิากษาฎกีา	ราชกจิจานเุบกษา	

วารสารฉบบัปัจจบุนั	หรอืส�าหรบับคุคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมดุ	หรือส�าหรับ

นักศึกษาและบุคลากรที่ไม่ต้องการยืมทรัพยากรกลับบ้าน	

 10. การบริการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดให้กับนักศึกษา	 เพื่อเป็นการ

อ�านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา	 ส�านักวิทยบริการได้เปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สามารถต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดให้กับนักศึกษาได้	 โดยไม่ต้องเดินทางไปส�านัก

วิทยบริการด้วยตนเอง

 11. บรกิารอ่ืนๆ		บรกิารด้านวชิาการอืน่ๆ	ทีน่อกเหนอืจากงานบรกิารห้องสมดุ	

เช่น	บรกิารรวบรวมข้อมลูทางบรรณานกุรม	บรกิารแนะน�าการเขยีนบรรณานกุรม	บรกิาร

สืบค้นหนังสือแก่อาจารย์และบุคลากร
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ระเบียบการยืม – คืน หนังสือและสื่อต่างๆ

ประเภทสื่อ จ�านวนวันทีย่มื ค่าปรบัการคนืหลงัก�าหนด หมายเหตุ

หนังสือทั่วไป 5	เล่ม	/	7	วัน 5	บาท/ชิ้น/วัน

ในกรณีที่ท�าหาย

หรอืช�ารดุ	ปรบั	2	เท่า

ของราคาหนังสือ	

หรอื	ซือ้คนืห้องสมดุ

ซีดีสื่อการเรียน 3	แผ่น	/	7	วัน 5	บาท/ชิ้น/วัน

วารสารล่วงเวลา 3	ฉบับ	/	3	วัน 5	บาท/ชิ้น/วัน

ค�าพิพากษาฎีกา

ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น	และคืนภายใน

วันที่ยืมเวลาท�าการของห้องสมุด

หนังสืออ้างอิง

สื่อที่ใช้ใน

ห้องสมุดเท่านั้น

เวลาท�าการของห้องสมุด
 ช่วงเปิดภาคเรียนปกติ

	 	 วันจันทร์	–	วันศุกร์	เวลา	08.30	–	18.30	น.

		 	 วันเสาร์	เวลา	08.30	–	16.30	น

 ช่วงก่อนสอบ (2 สัปดาห์ก่อนสอบ)

	 	 วันจันทร์	–	วันศุกร์	เวลา	08.30	–	20.30	น.

	 	 วันเสาร์	–	วันอาทิตย์	เวลา	08.30	–	16.30	น

 ช่วงภาคฤดูร้อน

	 	 วันจันทร์	–	วันเสาร์	เวลา	08.30	–	16.30	น.

 ช่วงปิดภาคเรียน

	 	 วันจันทร์	–	วันศุกร์	เวลา	08.30	-	16.30	น.

 *หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

  

 เบอร์โทรติดต่อ	ภายใน	3939	ภายนอก	045-353939	

	 http://www.facebook.com/ห้องสมุดกฎหมาย	 คณะนิติศาสตร	์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การให้บริการด้านงานกิจการนักศึกษา

1.	การบริหารงานกิจการนักศึกษา

	 คณะนติศิาสตร์	มุง่พฒันานกัศกึษาในด้านความรูค้วามสามารถ	ทางด้านวชิาการ	

และการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ	พลานามัย	สุขภาวะด้านอารมณ์	ตลอดจนค่านิยมยึดมั่น 

ในคุณธรรม	 จริยธรรม	 ผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 ในขณะเดียวกัน 

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้วยการให้บริการด้านสวัสดิการ 

และทุนการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

	 ดังน้ัน	 คณะนิติศาสตร์	 จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา	 คณะ

นติศิาสตร์	เป็นผูก้ำากบั	ดแูล	ให้คำาแนะนำา	และดำาเนินการท้ังปวงทีเ่กีย่วกบักจิการนกัศกึษา	

วินัยและการปกครองนักศึกษา	รวมถึงทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนทุนการศึกษาอื่นๆ

โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กำากับ	 ดูแลให้คำาแนะนำา	 และดำาเนินการ

ทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา	 วินัยและการปกครองนักศึกษา	 รวมถึงทุนการศึกษา

และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	ทั้งนี้โดยมีผู้แทนจากองค์กรนักศึกษา	2	คน	คือ	นายกสโมสร

นักศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	 และหัวหน้าชั้นปีที่	 4	 ร่วมเป็นคณะกรรมการเนื่องจากคณะ

นิตศิาสตร์เน้นการมส่ีวนร่วมของกลุม่เป้าหมายในการพฒันาคณุภาพของการดำาเนนิงาน

ด้านกิจการนักศึกษาของคณะ	

2.	กลไกการบริหารจัดการ

	 การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา	 คณะนิติศาสตร์จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน

กิจการนักศึกษา	คณะนิติศาสตร์	จำานวน	2	คน	เพื่อทำาหน้าที่เป็นกลไกดำาเนินงาน	และ

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์92
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โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา

นายสังคม	ศรีมหันต์

ขอบเขตภาระงาน

1.	งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

	 1.1	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

	 1.2	กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

	 1.3	กิจกรรมวันรับนักศึกษาใหม่

	 1.4	กิจกรรมวันไหว้ครู

	 1.5	โครงการสัมมนาและจัดทำาแผนของผู้นำานักศึกษา

	 1.6	กิจกรรมวันบัณฑิตรับปริญญา

 

2.	กิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา

	 2.1	งานสโมสรนักศึกษา

	 2.2	กรรมการชั้นปี	1-4

	 2.3	ชุมนุม

	 2.4	ศิษย์เก่า

3.	งานวินัยนักศึกษา

4.	งานนักศึกษาวิชาทหาร

5.	งานบริการนักศึกษาทั่วไป

	 5.1	งานบริการให้คำาแนะนำาทั่วไป

	 5.2	งานออกใบรับรองความประพฤติระดับคณะ

	 5.3	งานออกใบรับรองกิจกรรมระดับคณะ

6.	งานออกใบรับรองอื่นๆ	แล้วแต่กรณี

7.	งานบริการส่งเอกสาร/พัสดุ/ไปรษณีย์/ของหล่นหาย

8.	จัดทำาแบบฟอร์มขอหนังสือรับต่างๆ

9.	งานบริการอื่นๆ
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                      ขอบเขตภาระงาน
1. งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. ทุนการศึกษาทั่วไป
	 2.1	กู้ยืมฉุกเฉินส�าหรับนักศึกษา
	 2.2	ทุนการศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน
	 2.3	ทุนหนังสือวิญญูชน
	 2.4	ทุนสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ
	 	 และสวัสดิภาพนักศึกษา
	 2.5	ทุนอื่นตามที่ได้รับการประสานงานจาก
	 	 หน่วยสวัสดิการ	มหาวิทยาลัย
3. งานวินัยนักศึกษา
4. การรักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
5. งานบริการนักศึกษาทั่วไป
	 5.1	งานบริการให้ค�าแนะน�าทั่วไป
	 5.2	งานออกใบรับรองความประพฤติระดับคณะ
	 5.3	งานออกใบรับรองกิจกรรมระดับคณะ
6. งานออกใบรับรองอื่นๆ แล้วแต่กรณี
7. งานบริการส่งเอกสาร/พัสดุ/ไปรษณีย์/
 ของหล่นหาย
8. จัดท�าแบบฟอร์มขอหนังสือรับต่างๆ
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
	 9.1	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	 9.2	งานบริการวิชาการ
	 9.3	งานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชน
	 	 ทางกฎหมาย

 
1.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่	4	

น.ส.วิภาจันทร์	ยิ่งก�าแหงเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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การประสานงาน	เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและสวสัดกิาร

นักศึกษา	เพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัทราบและสามารถตดิต่อขอรบับรกิารได้ตรงกบัภาระงาน

ของแต่ละคนจึงขอแสดงรายละเอียด	ดังนี้	

3.	องค์การนักศึกษา	คณะนิติศาสตร์

	 คณะส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้องค์กรนกัศกึษา	ในนามของ	“สโมสร

นักศกึษา	คณะนิติศาสตร์”	เป็นหน่วยประสานความร่วมมอืและเป็นศนูย์กลางการดำาเนนิ

งานร่วมกับฝ่ายงานกิจการนักศึกษาของคณะ	

 3.1	 สโมสรนักศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	 เป็นองค์การนักศึกษา	 ที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์กลางการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา	

ภายใต้ระเบียบคณะนิติศาสตร์	 ว่าด้วย	 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 พ.ศ.	 2549	

และตามนโยบายของคณะนิติศาสตร์และของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มีนายกสโมสร

นักศึกษา	 เป็นผู้บริหารสโมสรนักศึกษา	 โดยการกำากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษาของคณะ	

	 สโมสรนักศึกษาจะเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ริเริ่มดำาเนินการจัดกิจกรรม

ต่างๆ	โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำา		โดยในรอบ	 1	 ปี	

จะดำาเนินการจัดกิจกรรมที่สำาคัญ	 กล่าวคือ	 กิจกรรมรับน้องน้องใหม่	 กิจกรรมประชุม

เชียร์	กิจกรรมนิติศาสตร์สัมพันธ์	กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่	กิจกรรมค่ายสายเลือดนิติศาสตร์	

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์94
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การประสานงาน	เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาและสวสัดกิาร

นกัศกึษา	เพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัทราบและสามารถตดิต่อขอรบับรกิารได้ตรงกบัภาระงาน

ของแต่ละคนจึงขอแสดงรายละเอียด	ดังนี้	

3.	องค์การนักศึกษา	คณะนิติศาสตร์

	 คณะส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้องค์กรนกัศกึษา	ในนามของ	“สโมสร

นกัศกึษา	คณะนติศิาสตร์”	เป็นหน่วยประสานความร่วมมอืและเป็นศนูย์กลางการดำาเนนิ

งานร่วมกับฝ่ายงานกิจการนักศึกษาของคณะ	

 3.1	 สโมสรนักศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	 เป็นองค์การนักศึกษา	 ที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์กลางการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา	

ภายใต้ระเบียบคณะนิติศาสตร์	 ว่าด้วย	 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 พ.ศ.	 2549	

และตามนโยบายของคณะนิติศาสตร์และของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนายกสโมสร

นักศึกษา	 เป็นผู้บริหารสโมสรนักศึกษา	 โดยการกำากับดูแลของคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษาของคณะ	

	 สโมสรนักศึกษาจะเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ริเริ่มดำาเนินการจัดกิจกรรม

ต่างๆ	โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำา		โดยในรอบ	 1	 ปี	

จะดำาเนินการจัดกิจกรรมที่สำาคัญ	 กล่าวคือ	 กิจกรรมรับน้องน้องใหม่	 กิจกรรมประชุม

เชียร์	กิจกรรมนิติศาสตร์สัมพันธ์	กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่	กิจกรรมค่ายสายเลือดนิติศาสตร์	

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์94

กิจกรรมวันลอยกระทง	กิจกรรมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สัมพันธ์	4	สถาบัน	กิจกรรม

การประชมุนสิตินกัศกึษานติศิาสตร์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	โดยมโีครงสร้างการบรหิาร

งานดังนี้	

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ร่วมกันดังนี้

1.	 บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้เสนอไว้ต่อคณะกรรมการ 

	 บริหารกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

2.	 ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของคณะ	 ชุมนุม	 หรือกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดสโมสรให้เป็น 

	 ไปตามนโยบายที่วางไว้	

3.	 กำาหนดนโยบาย	 การดำาเนินงาน	 จัดทำาแผน	 และงบประมาณประจำาปี	 ของคณะ 

	 กรรมการบริหาร	สโมสรต่อคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของคณะ

4.	 พิจารณารับจดทะเบียนหน่วยงานต่างๆ	ที่จะเข้าสังกัดสโมสร

       รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
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5.	 ร่วมมือและให้ความสะดวกในการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ของนักศึกษา

6.	 มอบงานให้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่ก่อนปิดภาคการศกึษา	และให้ถอืว่าวาระของ 

	 กรรมการบริหารสิ้นสุด	เมื่อมอบงานเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมการรับน้องใหม่  

	 คณะนิติศาสตร์	 ตระหนักถึงความสำาคัญ	 ของกิจกรรมรับน้องใหม่	 อันเป็น

กิจกรรมท่ีดี	 ทำาให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนและรุ่นพี่ร่วมคณะ	 ตลอดจนคณาจารย์และ

บุคลากร	 อันจะนำาไปสู่การหล่อหลอมความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี	 รุ่นน้อง	 ของคณะ

นิติศาสตร์	เกิดความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัย	รวมไปถึงความมั่นใจในการเล่า

เรียนศึกษาในสาขาวิชาชีพตนเอง	

	 คณะนติศิาสตร์	จงึได้กำาหนดนโยบายการจดักจิกรรมรบัน้องใหม่ให้เป็นไปโดย

สมัครใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วม	 และให้อยู่ในการกำากับดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด 

โดยรปูแบบการจดักจิกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัอย่าง

เคร่งครดั	ซึง่มกีำาหนดให้จดักจิกรรมในช่วงสปัดาห์แรกของการเปิดภาคการศกึษาต้น	และ

เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันทั้งให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน	 ที่

สำาคญัยงักำาหนดให้เป็นกจิกรรมทีต้่องเคารพหลกัการสทิธมินษุยชนอย่างเคร่งครดัตลอด

จนปลอดอบายมุขทั้งปวง	 ในเรื่องนี้คณะได้กำาหนดโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำาเนินการตาม

ระเบียบอย่างเต็มที่		

	 3.2	ชุมนุมนักศึกษา	สังกัดคณะนิติศาสตร์	

	 นอกจากการมีสโมสรนักศึกษาแล้ว	 ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้

รวมกลุม่ทำากจิกรรมตามทีก่ลุม่ตนสนใจ	ในรปูแบบ	ชมุนมุนกัศกึษาสงักดัคณะนติศิาสตร์	

ด้วย	ซึ่งมีชุมนุมนักศึกษาที่จัดตั้งแล้ว	จำานวน	6	ชุมนุม	ดังนี้

	 	 1.	ชุมนุมโปงลาง	“นิติศาสตร์ออนซอน”

	 	 2.	ชุมนุมเชียร์ลีดเดอร์

	 	 3.	ชุมนุมเทคนิคเชียร์

	 	 4.	ชุมนุมคนนิติอาสาพัฒนา

	 	 5.	ชุมนุมดนตรีสากล	

	 	 6.	ชุมนุม	Justice	Law	Boom		 	

	 กจิกรรมของแต่ละชมุนมุจะมรีปูแบบตามวตัถปุระสงค์ของการก่อต้ังชมุนมุ	และ	
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หากนักศึกษาคนใดสนใจสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ในงานวันกิจกรรมนิติศาสตร์

สัมพันธ์	 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แต่ละชุมนุมได้ออกซุ้มชุมนุมและรับสมัครสมาชิกตามความ

สนใจ	

	 3.3	คณะกรรมการชั้นปี	1	–	4	

	 คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์กรนักศึกษาในระดับชั้นปี	 1–4	

ในนามของคณะกรรมการช้ันปี	 มีประธานคณะกรรมการชั้นปีและคณะกรรมการที่มา

จากการเลือกตั้งภายในคณะเป็นผู้บริหารงาน	โดยกำาหนดให้มีอำานาจหน้าที่	ดำาเนินงาน

ด้านกจิกรรมนกัศึกษาและกิจการต่างๆ	ของนกัศกึษาชัน้ปีทีใ่ห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	

ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อประโยชน ์

ของนักศึกษาชั้นปีนั้นๆ	ทุกคน	

4.	การขอรับใบรับรองกิจกรรมของนักศึกษา

	 นักศึกษาท่ีประสงค์ให้คณะออกใบรับรองกิจกรรม	 เพ่ือนำาไปประกอบการ 

สมคัรขอรบั	ทนุการศกึษาหรอือืน่ๆ	ตามกรณ	ีคณะออกใบรบัรองกจิกรรมทีเ่ป็นกจิกรรม

ของคณะเท่านัน้	หากเป็นกจิกรรมของมหาวทิยาลยัให้นกัศกึษาตดิต่อขอรบัทีง่านกจิการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	และให้ยื่นคำาร้องก่อน	2	วันทำาการ	

	 1.	 นักศึกษาขอรับใบคำาร้อง/กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน/แนบรูปถ่าย	 1	 นิ้ว	

จำานวน	2	รูป

	 2.	นักศึกษาแนบสำาเนาบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมตามสมุดพกกิจกรรม

	 3.	นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเซ็นรับรองในแบบคำาร้อง

	 4.	 นักศึกษาส่งแบบคำาร้องที่งานธุรการของคณะเพื่อลงทะเบียนรับตามระบบ

งานธุรการ/**ยังไม่มีประกาศคณะเก็บเงินค่าธรรมเนียม

	 5.	 งานกิจการนักศึกษาคณะเจ้าของเรื่อง	 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

	 6.	เสนอคณบดี/รองคณบดีผู้ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองกิจกรรม	

	 7.	งานธุรการลงทะเบียนจ่ายใบรับรองกิจกรรม

	 8.	นักศึกษาเซ็นรับรองและรับใบรับรองกิจกรรม	

	 หากนักศึกษาต้องการให้คณบดีเซน็รบัรองในหนังสอืหรอืเอกสารต่างๆ	นกัศกึษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 97



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์98

ต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินการทุกกรณี

 5.	การขอรับใบรับรองความประพฤติของนักศึกษา

	 ให้นักศึกษาดำาเนินการยื่นคำาร้องก่อน	2	วันทำาการ	

	 1.	 นักศึกษาขอรับใบคำาร้อง/กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน/แนบรูปถ่าย	 1	 นิ้ว	

จำานวน	2	รูป

	 2.	นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองในแบบคำาร้อง

	 3.	 นักศึกษาส่งแบบคำาร้องที่งานธุรการของคณะเพื่อลงทะเบียนรับตามระบบ

งานธุรการ/**ยังไม่มีประกาศคณะเก็บเงินค่าธรรมเนียม

	 4.	 งานกิจการนักศึกษาคณะเจ้าของเรื่อง	 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

	 5.	เสนอคณบด/ีรองคณบดผีูไ้ด้รบัมอบหมายลงนามในใบรบัรองความประพฤติ	

	 6.	งานธุรการลงทะเบียนจ่ายใบรับรองความประพฤติ

	 7.	นักศึกษาเซ็นรับรองและรับใบรับรองความประพฤติ

	 รวมถึงหากนักศึกษาต้องการให้คณบดีเซ็นรับรองในหนังสือหรือเอกสารต่างๆ	

นักศึกษาต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินการทุกกรณี

6.	วินัยนักศึกษา

	 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ระเบยีบวนิยั	ถอืเป็นเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัยิง่สำาหรบั

สังคม	เพราะระเบียบวินัยช่วยสร้างความเป็นระเบียบ	ความสงบเรียบร้อย	ซึ่งจะนำาไปสู่

เกียรติและการยอมรับจากบุคคลอื่น	ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม

เนือ่งจากทางมหาวทิยาลยัตระหนกัในความสำาคญัของงานวนิยัของนกัศกึษาดงักล่าว	จึง

ได้กำาหนดให้มคีณะกรรมการวนิยันกัศกึษาขึน้ชดุหน่ึง	ซึง่เป็นคณะกรรมการวนิยัส่วนกลาง	

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	เป็นประธาน	คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ประสาน

งานและดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคม

ไทย	 ซึ่งได้กำาหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ว่าด้วยวินัยและปกครอง

นักศึกษา	พ.ศ.	2537		 	

	 	 ลักษณะความผิดของวินัยนักศึกษา	

	 1.	การผิดระเบียบการแต่งกาย

	 2.	การเล่นการพนัน
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	 3.	การดื่มของมึนเมา

	 4.	การทะเลาะวิวาท

	 5.	การทำาลายทรัพย์สิน

	 6.	การลักขโมยของ

	 7.	การทุจริตการสอบ

	 8.	การประพฤติด้านอื่นๆ	เช่น	การปลอมแปลงเอกสาร	การมีของผิดกฎหมาย

ไว้ในครอบครอง	สิ่งผิดกฎหมาย	การประพฤติผิดทางเพศ	การส่งเอกสาร	กยศ.ล่าช้ากว่า

กำาหนดเกิน	2	ครั้ง	เป็นต้น

	 	 ลักษณะการลงโทษ	มีหลายสถาน	ดังนี้

	 1.	 การว่ากล่าวตักเตือน	 ด้วยวาจา	 หรือการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 

งดออกหนังสือรับรอง

	 2.	ปรับให้ตกในวิชาที่นักศึกษา	ได้ทำาการทุจริตในการสอบ

	 3.	ภาคทัณฑ์หรือทำาทัณฑ์บน

	 4.	ให้ชดใช้ค่าเสียหาย

	 5.	ให้พักการศึกษา

	 6.	ระงับปริญญา

	 7.	ให้ออก

	 8.	ไล่ออก	

7.	การให้คำาปรึกษาและแนะนำา

	 เพื่อเอื้ออำานวยให้นักศึกษาของคณะได้ดำารงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่าง

ราบร่ืนและมคีวามสขุ	คณะจงึจดัให้นกัศกึษาทกุคนมอีาจารย์ทีป่รกึษา	คอยให้คำาแนะนำา

ในด้านต่างๆทั้งด้านการเรียน	การปรับตัว	รวมถึงปัญหาอื่นๆตามแต่สภาพของนักศึกษา

แต่ละคน	โดยรปูแบบการให้คำาแนะการจะยดึสภาพปัญหาเป็นหลกัในการกำาหนดวธิกีาร

เช่น	การให้คำาแนะนำาโดยวิธกีารน่ังพดูคยุ	และการให้คำาแนะนำาทางโทรศพัท์	โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาแต่ละท่านจะกำาหนดตารางการให้นักศึกษาได้เข้าพบ	 แต่หากมีกรณีเร่งด่วน 

ก็สามารถเข้าพบเพื่อขอคำาปรึกษาได้ทันที	 ท้ังนี้นักศึกษาจะได้เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา

ครั้งแรกเมื่องานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา	
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8.	การบริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร	

	 งานกจิการนกัศกึษาของคณะเป็นหน่วยงานประสานงานร่วมกับหน่วยนักศกึษา

วิชาทหาร	ของมหาวิทยาลัย	โดยให้บริการประสานงานในเรื่อง	

	 1.	ประสานงานทำาเรือ่งผ่อนผนัการเข้ารบัการตรวจเลอืกทหารกองประจำาการ

แก่นักศึกษาชาย	เพื่อยื่นเรื่องให้จังหวัดต่างๆ	ที่เป็นภูมิลำาเนาทหาร

	 2.	ประสานงานเรือ่งขอทำาเรือ่งผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหาร	กรณนีกัศกึษา

ของคณะจับถูกใบแดง	กรณีทำาเรื่องขอผ่อนผันไว้แต่ตกหล่นให้กับนักศึกษา

	 3.	ประสานงานด้านการดำาเนนิการขอยกเว้นการเรยีกพลเข้ารบัการฝึกทบทวน

ประจำาปี	

	 4.	ประสานงานด้านการดำาเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี	 3,	 4,	 5	

(ชายและหญิง)

	 5.	ประสานงานด้านการนำานกัศกึษาวชิาทหารเข้ารบัการฝึกศกึษาจนจบตลอด

หลักสูตรการเรียน

9.	ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาอื่นๆ

	 เพือ่การขยายโอกาสทางการศกึษา	แก่นกัศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั	ตามนโยบาย

ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย	 คณะได้ดำาเนินการจัดสรรทุนการศึกษาต่างๆ	 แก่

นักศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 1.	ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 เป็นทุนการศึกษา	 ที่รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งขึ้นและบริหารจัดการผ่านสำานักงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน	 นักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรพัย์เพือ่เป็นค่าเล่าเรยีน	ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศกึษา	และค่าใช้จ่าย

ทีจ่ำาเป็นในการครองชพี	ระหว่างศกึษา	ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	ระดบัอาชวีศกึษา	

และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง	 โดยคณะและมหาวิทยาลัย

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขของกองทุนฯ	 ท้ังนี้ต้องมีคุณสมบัติ	 กล่าว

คือ	1.มีสัญชาติไทย	2.ได้รับการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 

3.มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน	200,000	บาทต่อปี	4.ไม่เคยเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 

ปรญิญาตรใีนสาขาใดๆ	มาก่อน	และคณุสมบติัอืน่ๆ	ตามระเบยีบ	หากนักศกึษาจะประสงค์

ขอกู้เงินจากกองทุน	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ
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8.	การบริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร	

	 งานกิจการนกัศกึษาของคณะเป็นหน่วยงานประสานงานร่วมกบัหน่วยนกัศกึษา

วิชาทหาร	ของมหาวิทยาลัย	โดยให้บริการประสานงานในเรื่อง	

	 1.	ประสานงานทำาเรือ่งผ่อนผนัการเข้ารบัการตรวจเลอืกทหารกองประจำาการ

แก่นักศึกษาชาย	เพื่อยื่นเรื่องให้จังหวัดต่างๆ	ที่เป็นภูมิลำาเนาทหาร

	 2.	ประสานงานเรือ่งขอทำาเรือ่งผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหาร	กรณนัีกศึกษา

ของคณะจับถูกใบแดง	กรณีทำาเรื่องขอผ่อนผันไว้แต่ตกหล่นให้กับนักศึกษา

	 3.	ประสานงานด้านการดำาเนนิการขอยกเว้นการเรียกพลเข้ารับการฝึกทบทวน

ประจำาปี	

	 4.	ประสานงานด้านการดำาเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี	 3,	 4,	 5	

(ชายและหญิง)

	 5.	ประสานงานด้านการนำานกัศกึษาวชิาทหารเข้ารบัการฝึกศกึษาจนจบตลอด

หลักสูตรการเรียน

9.	ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาอื่นๆ

	 เพือ่การขยายโอกาสทางการศกึษา	แก่นกัศกึษาอย่างเท่าเทียมกนั	ตามนโยบาย

ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย	 คณะได้ดำาเนินการจัดสรรทุนการศึกษาต่างๆ	 แก่

นักศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 1.	ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 เป็นทุนการศึกษา	 ที่รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งขึ้นและบริหารจัดการผ่านสำานักงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน	 นักศึกษาที่

ขาดแคลนทนุทรพัย์เพือ่เป็นค่าเล่าเรยีน	ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศกึษา	และค่าใช้จ่าย

ทีจ่ำาเป็นในการครองชพี	ระหว่างศกึษา	ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	ระดบัอาชวีศึกษา	

และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง	 โดยคณะและมหาวิทยาลัย

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขของกองทุนฯ	ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติ	 กล่าว

คือ	1.มีสัญชาติไทย	2.ได้รับการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 

3.มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน	200,000	บาทต่อปี	4.ไม่เคยเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 

ปรญิญาตรใีนสาขาใดๆ	มาก่อน	และคณุสมบติัอืน่ๆ	ตามระเบยีบ	หากนกัศกึษาจะประสงค์

ขอกู้เงินจากกองทุน	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจการนักศึกษาของคณะ

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์100

	 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 1.	คณะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานของทุนฯ	ให้นักศึกษารับทราบ

ทางบอร์ดงานกิจการนักศึกษา	เว็บไซต์คณะและ	Facebook	งานกิจการนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์

	 2.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์สมคัรขอรบัทนุฯ	ศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานและตรวจ

สอบคุณสมบัติตามประกาศ

	 3.	นักศึกษารวบรวมเอกสารตามประกาศและส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	 งานกิจการนักศึกษาคณะรับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการรับสมัคร

	 5.	 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ	 สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

	 6.	คณะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัทนุการศกึษา	ทางบอร์ดงานกจิการนกัศกึษาและ

เว็บไซต์คณะ

	 7.	 คณะส่งรายช่ือและเอกสารผู ้ที่ได้รับทุนให้กับงานสวัสดิการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 เอกสารที่แนบในการขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 1.	แบบคำาขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.	101)

	 2.	หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้	(กยศ.	102)

	 3.	หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา	(กยศ.	103)

	 4.	สำาเนาบัตรผู้รับรองรายได้พร้อมเซ็นรับรองสำาเนาถูกต้อง

	 5.	

	 6.	ผลการเรียนใน	REG.

	 7.	ใบรับรองจิตอาสา	(จากระบบทรานสคริปกิจกรรม	และทางหน่วยงานอื่นๆ	

ออกให้)

	 2.	ทุนการศึกษาอื่นๆ

	 เป็นทุนการศึกษา	ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือ

บุคคลภายนอก	เช่น	ทนุส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษามรีายได้ระหว่างเรยีน	ทนุเรยีน

ด-ีกิจกรรมเด่น	เป็นต้น	ทัง้นีร้ายละเอยีดขัน้ตอนและคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัทนุ	ทาง

คณะจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการดำาเนินการเป็นทุนๆ	ไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 101

	 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 1.	คณะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานของทุนฯ	ให้นักศึกษารับทราบ

ทางบอร์ดงานกิจการนักศึกษา	เว็บไซต์คณะและ	Facebook	งานกิจการนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์

	 2.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์สมคัรขอรบัทนุฯ	ศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานและตรวจ

สอบคุณสมบัติตามประกาศ

	 3.	นักศึกษารวบรวมเอกสารตามประกาศและส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	 งานกิจการนักศึกษาคณะรับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการรับสมัคร

	 5.	 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ	 สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

	 6.	คณะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัทนุการศกึษา	ทางบอร์ดงานกจิการนกัศกึษาและ

เว็บไซต์คณะ

	 7.	 คณะส่งรายช่ือและเอกสารผู ้ที่ได้รับทุนให้กับงานสวัสดิการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 เอกสารที่แนบในการขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 1.	แบบคำาขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.	101)

	 2.	หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้	(กยศ.	102)

	 3.	หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา	(กยศ.	103)

	 4.	สำาเนาบัตรผู้รับรองรายได้พร้อมเซ็นรับรองสำาเนาถูกต้อง

	 5.	

	 6.	ผลการเรียนใน	REG.

	 7.	ใบรับรองจิตอาสา	(จากระบบทรานสคริปกิจกรรม	และทางหน่วยงานอื่นๆ	

ออกให้)

	 2.	ทุนการศึกษาอื่นๆ

	 เป็นทุนการศึกษา	ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือ

บุคคลภายนอก	เช่น	ทนุส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษามรีายได้ระหว่างเรยีน	ทนุเรยีน

ด-ีกิจกรรมเด่น	เป็นต้น	ทัง้นีร้ายละเอยีดขัน้ตอนและคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัทนุ	ทาง

คณะจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการดำาเนินการเป็นทุนๆ	ไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 101

และ	Facebook	งานบรหิารกจิกรรมพฒันานกัศกึษา	และบรกิารศษิย์เก่า

คณะนิติศาสตร์	ม.อุบลฯ

แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่	พร้อมรูปถ่าย

7.	 ใบรับรองจติอาสา	(จากระบบทรานสครปิกจิกรรม	และทางหน่วยงานอืน่ๆ	ออกให้)

8.	แบบค�าขอกู้จากระบบ	www.studentloan.or.th

9.	ส�าเนาบัตรประชาชนผู้กู้

10.	ส�าเนาบัตรประชาชน	(บิดาและมารดา	หรือผู้ปกครอง)

11.	ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

12.	ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้	(บิดาและมารดา	หรือผู้ปกครอง)

และ	Facebook	งานบรหิารกจิกรรมพฒันา

นักศกึษา	และบรกิารศษิย์เก่า	คณะนิติศาสตร์	ม.อุบลฯ



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์102

	 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 1.	คณะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานของทุนฯ	ให้นักศึกษารับทราบ

ทางบอร์ดงานกิจการนักศึกษา	เว็บไซต์คณะและ	Facebook	งานกิจการนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์

	 2.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์สมคัรขอรบัทนุฯ	ศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานและตรวจ

สอบคุณสมบัติตามประกาศ

	 3.	นักศึกษารวบรวมเอกสารตามประกาศและส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	 งานกิจการนักศึกษาคณะรับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการรับสมัคร

	 5.	 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ	 สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

	 6.	คณะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัทนุการศกึษา	ทางบอร์ดงานกจิการนกัศกึษาและ

เว็บไซต์คณะ

	 7.	 คณะส่งรายชื่อและเอกสารผู ้ที่ได้รับทุนให้กับงานสวัสดิการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 เอกสารที่แนบในการขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

	 1.	แบบคำาขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.	101)

	 2.	หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้	(กยศ.	102)

	 3.	หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา	(กยศ.	103)

	 4.	สำาเนาบัตรผู้รับรองรายได้พร้อมเซ็นรับรองสำาเนาถูกต้อง

	 5.	

	 6.	ผลการเรียนใน	REG.

	 7.	ใบรับรองจิตอาสา	(จากระบบทรานสคริปกิจกรรม	และทางหน่วยงานอื่นๆ	

ออกให้)

	 2.	ทุนการศึกษาอื่นๆ

	 เป็นทุนการศึกษา	ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือ

บุคคลภายนอก	เช่น	ทนุส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษามรีายได้ระหว่างเรยีน	ทนุเรยีน

ด-ีกิจกรรมเด่น	เป็นต้น	ทัง้นีร้ายละเอยีดขัน้ตอนและคณุสมบตัขิองผูส้มคัรขอรบัทนุ	ทาง

คณะจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการดำาเนินการเป็นทุนๆ	ไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 101 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ

	 1.	คณะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานของทุนฯ	ให้นักศึกษารับทราบ

ทางบอร์ดงานกิจการนักศึกษา	เว็บไซต์คณะและ	Facebook	

 

	 2.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์สมคัรขอรบัทนุฯ	ศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานและตรวจ

สอบคุณสมบัติตามประกาศ

	 3.	นักศึกษาสามารถขอใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	นักศึกษารวบรวมเอกสารตามประกาศและส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 5.	 งานกิจการนักศึกษาคณะ	 รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการรับสมัคร

	 6.	 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ	 สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

	 7.	คณะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัทนุการศกึษา	ทางบอร์ดงานกจิการนกัศกึษาและ

เว็บไซต์คณะ

	 8.	คณะส่งรายชื่อและเอกสารผู้ที่ได้รับทุนให้กับหน่วยงานเจ้าของทุน

 เอกสารที่แนบในการขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ

	 ทุนแต่ละประเภท	 ก็จะมีรายละเอียดของเอกสารต่างกันออกไป	 แต่โดยทั่วไป

จะมีเอกสารคล้ายๆ	กัน	ดังนี้

	 -	แบบคำาร้องขอรับทุนการศึกษาของทุนนั้นๆ

	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 -	สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา

	 -	สำาเนาระเบียนประวัติ

	 -	ใบเกียรติบัตรต่างๆ

	 -	หลักฐานอื่นๆ	ตามทุนการศึกษานั้นๆ	กำาหนด

	 3.	ทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

	 เป็นทุนการศึกษา	ท่ีคณะนติศิาสตร์ได้รบัการสนบัสนนุจากท่านอาจารย์บรรลอื 

คงจันทร์	 องค์กรหรือบุคคลภายนอก	 เป็นต้น	 เพ่ือให้นักศึกษาได้กู้ยืมเมื่อมีเหตุจำาเป็น 

จะต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน	ซึง่ในการกูย้มืนัน้	นกัศกึษาสามารถกูย้มืได้ครัง้ละ	2,000	บาท	

ต่อเดือน	และมีค่าธรรมเนียม	20	บาท	ต่อครั้ง	

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์102

 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ

	 1.	คณะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานของทุนฯ	ให้นักศึกษารับทราบ

ทางบอร์ดงานกิจการนักศึกษา	เว็บไซต์คณะและ	Facebook	

 

	 2.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์สมคัรขอรบัทนุฯ	ศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานและตรวจ

สอบคุณสมบัติตามประกาศ

	 3.	นักศึกษาสามารถขอใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	นักศึกษารวบรวมเอกสารตามประกาศและส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 5.	 งานกิจการนักศึกษาคณะ	 รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการรับสมัคร

	 6.	 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ	 สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

	 7.	คณะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัทนุการศกึษา	ทางบอร์ดงานกจิการนกัศกึษาและ

เว็บไซต์คณะ

	 8.	คณะส่งรายชื่อและเอกสารผู้ที่ได้รับทุนให้กับหน่วยงานเจ้าของทุน

 เอกสารที่แนบในการขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ

	 ทุนแต่ละประเภท	 ก็จะมีรายละเอียดของเอกสารต่างกันออกไป	 แต่โดยทั่วไป

จะมีเอกสารคล้ายๆ	กัน	ดังนี้

	 -	แบบคำาร้องขอรับทุนการศึกษาของทุนนั้นๆ

	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 -	สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา

	 -	สำาเนาระเบียนประวัติ

	 -	ใบเกียรติบัตรต่างๆ

	 -	หลักฐานอื่นๆ	ตามทุนการศึกษานั้นๆ	กำาหนด

	 3.	ทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

	 เป็นทุนการศึกษา	ท่ีคณะนติศิาสตร์ได้รบัการสนบัสนนุจากท่านอาจารย์บรรลอื 

คงจันทร์	 องค์กรหรือบุคคลภายนอก	 เป็นต้น	 เพ่ือให้นักศึกษาได้กู้ยืมเมื่อมีเหตุจำาเป็น 

จะต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน	ซึง่ในการกูย้มืนัน้	นกัศกึษาสามารถกูย้มืได้ครัง้ละ	2,000	บาท	

ต่อเดือน	และมีค่าธรรมเนียม	20	บาท	ต่อครั้ง	

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์102

และ	Facebook	งานบรหิารกจิกรรมพฒันานกัศกึษา	และบรกิารศษิย์เก่า

งานบรหิารกจิกรรมพฒันา

คณะนิติศาสตร์	ม.อุบลฯ

นักศึกษา	และบริหารศิษย์เก่า	คณะนิติศาสตร์	ม.อุบลฯ
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 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอกู้ยืมทุนกู้ยืมฉุกเฉินฯ

	 1.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะกูย้มืเงนิฉกุเฉนิฯ	จะต้องเป็นนกัศกึษาคณะนติศิาสตร์

และไม่ค้างชำาระของกองทุนเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

	 2.	 นักศึกษาสามารถขอรับใบคำาร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ	 ได้ที่งานกิจการ

นักศึกษา

	 3.	นักศึกษารวบรวมเอกสาร	และส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	 งานกิจการนักศึกษา	 รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

หลักฐานและการลงลายมือชื่อของผู้รับรองนักศึกษาที่ขอกู้ยืม

	 5.	งานกิจการนักศึกษาเสนอเรื่องให้รองคณบดีฝ่ายกิจการและบริการวิชาการ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

	 6.	 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการ

วิชาการแล้ว	งานกิจการนักศึกษาติดต่อนักศึกษาเพื่อขอรับเงิน

	 7.	 งานกิจการนักศึกษาให้นักศึกษาลงลายมือชื่อรับเงินและบันทึกข้อมูลการกู้

ยืมเงินฉุกเฉินในสมุดข้อมูลการกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

 เอกสารที่แนบในการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

	 -	แบบคำาร้องขอรับใบคำาร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษาผู้กู้และผู้คำ้า

10.	งานประสานงานสวัสดิการนักศึกษา

 10.1	การให้บรกิารของศนูย์สขุภาพชมุชนมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี(PCU)

	 ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	เป็นหน่วยงานบรกิารสขุภาพสงักดั

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ให้

บริการด้านสขุภาพแบบองค์รวมและต่อเน่ืองแก่นกัศกึษา	บคุลากรของมหาวทิยาลยัตลอด

จนประชาชนทั่วไป

	 1.	 ตรวจ	รักษา	ให้คำาปรึกษา	โดยแพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาลชำานาญการ

	 	 และนักจิตวิทยา

	 2.	 ให้ความรู้	ส่งเสริม	ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

	 3.	 ประสานงานผู้ทำาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 103

 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ

	 1.	คณะประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานของทุนฯ	ให้นักศึกษารับทราบ

ทางบอร์ดงานกิจการนักศึกษา	เว็บไซต์คณะและ	Facebook	

 

	 2.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์สมคัรขอรบัทนุฯ	ศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานและตรวจ

สอบคุณสมบัติตามประกาศ

	 3.	นักศึกษาสามารถขอใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	นักศึกษารวบรวมเอกสารตามประกาศและส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 5.	 งานกิจการนักศึกษาคณะ	 รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการรับสมัคร

	 6.	 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะ	 สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา

คุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

	 7.	คณะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัทนุการศกึษา	ทางบอร์ดงานกจิการนกัศกึษาและ

เว็บไซต์คณะ

	 8.	คณะส่งรายชื่อและเอกสารผู้ที่ได้รับทุนให้กับหน่วยงานเจ้าของทุน

 เอกสารที่แนบในการขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ

	 ทุนแต่ละประเภท	 ก็จะมีรายละเอียดของเอกสารต่างกันออกไป	 แต่โดยทั่วไป

จะมีเอกสารคล้ายๆ	กัน	ดังนี้

	 -	แบบคำาร้องขอรับทุนการศึกษาของทุนนั้นๆ

	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 -	สำาเนาใบรายงานผลการศึกษา

	 -	สำาเนาระเบียนประวัติ

	 -	ใบเกียรติบัตรต่างๆ

	 -	หลักฐานอื่นๆ	ตามทุนการศึกษานั้นๆ	กำาหนด

	 3.	ทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำาหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

	 เป็นทุนการศึกษา	ท่ีคณะนติศิาสตร์ได้รบัการสนบัสนนุจากท่านอาจารย์บรรลอื 

คงจันทร์	 องค์กรหรือบุคคลภายนอก	 เป็นต้น	 เพ่ือให้นักศึกษาได้กู้ยืมเมื่อมีเหตุจำาเป็น 

จะต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน	ซึง่ในการกูย้มืนัน้	นกัศกึษาสามารถกูย้มืได้ครัง้ละ	2,000	บาท	

ต่อเดือน	และมีค่าธรรมเนียม	20	บาท	ต่อครั้ง	

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์102

	 งานกจิการนกัศกึษาเสนอเรือ่งให้รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาเพือ่พจิจารณา

เหน็ชอบ
	 เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากรองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาแล้ว	งานกจิการ

นักศึกษาติดต่อนักศึกษาเพื่อขอรับเงิน



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์104

	 4.	 จัดทำาบัตรสิทธิรักษาพยาบาล

	 5.	 ส่งต่อผูป่้วยหนกัไปยงัโรงพยาบาลแม่ข่าย	คอืโรงพยาบาลค่ายสรรพสทิธปิระสงค์ 

  อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี

 10.2	บริการประกันสุขภาพ

	 มหาวิทยาลัย	ได้ให้บริการประกันสุขภาพแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน

โดยได้ทำาข้อตกลงการให้บรกิารร่วมกบัโรงพยาบาลค่ายสรรพสทิธปิระสงค์	อ.วารนิชำาราบ

จ.อุบลราชธานี	 หากนักศึกษาใช้บริการสิทธิ์ดังกล่าว	 ต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษา

เสมอหรือบตัรอืน่ๆ	ทีท่างราชการออกให	้หากไมม่บีตัรแสดงทางโรงพยาบาลจะเรยีกเกบ็

ค่ารักษาพยาบาล	หากกรณีที่นักศึกษา	ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ยกเว้นการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ

และค่าห้องพเิศษ	รายละเอยีดการใหบ้รกิารอืน่ๆ	นกัศกึษาสามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่

ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 10.3	บริการประกันอุบัติเหตุ

	 มหาวิทยาลัยจัดทำาประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา	มีผลคุ้มครองตลอด	24	

ชัว่โมงในทกุๆ	สถานทีไ่มจ่ำากดัเฉพาะในมหาวทิยาลยั	อตัราผลตอบแทนในกรณท่ีีนกัศกึษา

ได้รับบาดเจ็บ	จากอุบัติเหตุ	จะได้รับค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ	1	ครั้งไม่เกิน	25,000	

บาท	ซึ่งเกิดขึ้นจริงภายใน	52	สัปดาห์	และในกรณีที่นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุจนเสียชีวิต	

ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ	 270,000	 บาท	 ในการเรียกร้องขอรับ

สทิธิใ์หย้ื่นใบรบัรองแพทย์ตวัจริง	ใบเสรจ็	ค่ารกัษาพยาบาล	สำาเนาบัตรนกัศึกษา	ให้ครบ

ถ้วน	ยื่นที่สถานพยาบาล	(PCU)	ของมหาวิทยาลัย	รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ในเวลาทำาการ

เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร	ขอเชิญนักศึกษาเข้ารวมกลุ่ม	Facebook

งานกิจการนักศึกษา	คณะนิติศาสตร์	ม.อุบล	ที่

https://www.facebook.com/groups/482371248442310/

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์104

เพือ่ประโยชน์ในการติดตามข้อมลูข่าวสาร ขอเชญินกัศกึษาเข้ารวมกลุม่ Facebook

งานบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และบริการศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ

https://www.facebook.com/groups/482371248442310/

 วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการขอกู้ยืมทุนกู้ยืมฉุกเฉินฯ

	 1.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะกูย้มืเงนิฉกุเฉนิฯ	จะต้องเป็นนกัศกึษาคณะนติศิาสตร์

และไม่ค้างชำาระของกองทุนเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

	 2.	 นักศึกษาสามารถขอรับใบคำาร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ	 ได้ที่งานกิจการ

นักศึกษา

	 3.	นักศึกษารวบรวมเอกสาร	และส่งที่งานกิจการนักศึกษา

	 4.	 งานกิจการนักศึกษา	 รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

หลักฐานและการลงลายมือชื่อของผู้รับรองนักศึกษาที่ขอกู้ยืม

	 5.	งานกิจการนักศึกษาเสนอเรื่องให้รองคณบดีฝ่ายกิจการและบริการวิชาการ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

	 6.	 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการ

วิชาการแล้ว	งานกิจการนักศึกษาติดต่อนักศึกษาเพื่อขอรับเงิน

	 7.	 งานกิจการนักศึกษาให้นักศึกษาลงลายมือชื่อรับเงินและบันทึกข้อมูลการกู้

ยืมเงินฉุกเฉินในสมุดข้อมูลการกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

 เอกสารที่แนบในการขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

	 -	แบบคำาร้องขอรับใบคำาร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ

	 -	สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษาผู้กู้และผู้คำ้า

10.	งานประสานงานสวัสดิการนักศึกษา

 10.1	การให้บรกิารของศนูย์สขุภาพชมุชนมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี(PCU)

	 ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	เป็นหน่วยงานบรกิารสขุภาพสงักดั

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ให้

บริการด้านสขุภาพแบบองค์รวมและต่อเน่ืองแก่นกัศกึษา	บคุลากรของมหาวทิยาลยัตลอด

จนประชาชนทั่วไป

	 1.	 ตรวจ	รักษา	ให้คำาปรึกษา	โดยแพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาลชำานาญการ

	 	 และนักจิตวิทยา

	 2.	 ให้ความรู้	ส่งเสริม	ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

	 3.	 ประสานงานผู้ทำาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย
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ขั้นตอนการรักษาพยาบาลตามประเภทการเจ็บป่วย

เวลาทำาการของการให้บริการสถานที่ต่างๆ
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การประกันคุณภาพการศึกษา	คืออะไร?	

	 การประกันคุณภาพการศึกษา	คือ	กระบวนการในการบริหารจัดการและการ

ดำาเนินการตามภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ	 4	 ประการ	 คือ	 การผลิต

บัณฑิต	การวิจัย	การให้บริการวิชาการแก่สังคม	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	(เพิ่ม

เติม	การบริหารจัดการ)	โดยกระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วย	การควบคุมคุณภาพ	

การตรวจสอบคุณภาพ	การประเมินคณุภาพ	และการพัฒนาคณุภาพ	เพ่ือให้การดำาเนนิการ 

ตามภารกิจหลักทั้ง	4	ประการนั้น	ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่กำาหนดไว้ 

ซึ่งเป็นหลักประกันท่ีสร้างความม่ันใจให้กับทั้งนักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 สถานประกอบการ 

สังคม	 และประเทศชาติ	 ได้ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันนั้นได้ดำาเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ทำาให้บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีได้กำาหนดไว้	 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อย

คุณภาพ	รวมถึงพัฒนา	การจัดการศึกษาของสถาบันให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ

มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้กระบวนการ PDCA 
บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวศศิวิมล	เสมอใจ	และนางสาวอารียา	ทองชาติ

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและศิษย์เก่า
องค์ประกอบที่	3	กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

	 ตัวบ่งชี้	3.1	ระบบและกลไกการให้คำาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

	 ตัวบ่งชี้	3.2	ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนึกศึกษา
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บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ

o	 นกัศกึษาสามารถประเมนิคณุภาพการสอนของอาจารย์และสิง่สนับสนนุการเรยีน

รู้ตามความเป็นจริง	 เพื่อการพัฒนาการสอนของอาจารย์และการบริหารจัดการ

ของคณะ

o	 ให้ความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมลูต่างๆ	ของมหาวทิยาลยั/คณะ	เช่น	ความต้องการ

ของนกัศกึษา	ความพงึพอใจ/ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของมหาวทิยาลยั	

ภาวะการมีงานทำา	เป็นต้น

o	 ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา	การประกวด	 การแข่งขันต่างๆ	ทั้งที่

จัดโดยส่วนกลางและคณะ	

o	 ให้ความร่วมมอืกบัอาจารย์หรอืเจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัในการดำาเนนิกจิกรรม	

การเรยีนการสอน	การวจิยั	การให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม	เพือ่พฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ของตนเอง

o	 เสนอ/แสดงความคิดเห็นแก่ผู้บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	อย่างสร้างสรรค์	ผ่าน

ช่องทางต่างๆ	เช่น	เว็บบอร์ด	สายตรงคณบดี	เป็นต้น

o	 ศึกษา	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ	 และ

มหาวิทยาลัย	

o	 สร้างเครือข่ายร่วมกันติดตาม	รับรู้การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา

o	 การนำาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา	

เช่น	การนำากระบวนการ	PDCA	มาใช้ในการจดักจิกรรม	(การวางแผน	การดำาเนนิ

งาน	การตรวจสอบ	การปรับปรุงและพัฒนา)

การใช้กระบวนการ	PDCA	บริหารกิจกรรมนักศึกษา

	 1.	การวางแผน	(Plan)	คือ	การกำาหนดเป้าหมายและกระบวนการต่างๆ	ที่

จำาเป็นเพื่อให้ผลลัพธ์ตามความต้องการ

	 2.	การดำาเนินงาน	(Do)	คือ	การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้

	 3.	การติดตาม	(Check)	คือ	ตรวจสอบ	และประเมินผล

 4.	 การแก้ไขปรับปรุง	 (Act)	 คือ	 ดำาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามที่ได้สรุปไว้

อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการดำาเนินงานตามกระบวนการ	PDCA	

	 1.	 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำาผล

ประเมิน	 และข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมามาเขียนโครงการ	 ซึ่งอาจจะลดข้อผิดพลาด 

ในการดำาเนินงานการจัดกิจกรรมได้ไม่มากก็น้อย

	 2.	 	การวางแผนสำารอง	กรณเีมือ่พบปัญหาเฉพาะหน้า	เช่น	ผูเ้ข้าร่วมมจีำานวน

น้อย	เข้าร่วมไม่ตรงเวลา	อุปกรณ์ท่ีใช้เกดิการชำารดุบกพร่อง	ฯลฯ	ผูร้บัผดิชอบในโครงการ	

กิจกรรมคนใดคนหนึ่งต้องทำาหน้าที่ตัดสินใจแก้ปัญหานั้นได้

	 3.	 การทำางานเป็นทีม	 กำาหนดทีมรับผิดชอบทำางานหลัก	 และทีมเสริม 

(ช่วยงาน)

	 4.	 การประเมินและสรุปโครงการ	กิจกรรม	แต่ละครั้ง	ควรจัดประชุมไม่เกิน	

7	วัน	หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	เพราะจะยังจดจำาเหตุการณ์	ปัญหา	อุปสรรค	ที่เกิดจาก

การจัดกิจกรรมนั้นๆ	ได้

Plan

Act

Do

Check

•	 วางแผนภาพรวมทุกโครงการ

•	 กำาหนดปฏิทิน

•	 ผู้รับผิดชอบ

•	 ประชุมกลุ่มย่อย

•	 กระจายคนทำางาน

•	 มีการประเมินผล

•	 เก็บทุกหลักฐาน

•	 ประชุมกลุ่มใหญ่

•	 วางแผนสำาหรับปีต่อไป

•	 สรุป	(เคลียร์)	โครงการ

	 ภายในกำาหนด

•	 สรุปงานทุกครั้ง

•	 บันทึกปัญหาอุปสรรค

•	 รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
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ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)
Center for Public Education and Assistance in Legal Matters (CPEAL)

1.	หลักการและเหตุผล
	 โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น	 ซึ่งหลักสูตรมีความ
จำาเป็นต่อการพฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิการปฏริปูการเมอืงและการกระจายอำานาจ 
การปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องมีโครงการบริการ
ทางวิชาการ	ในรูปแบบที่หลากหลาย	อาทิ	การให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย	และให้บริการ
วิชาการแบบนิติศาสตร์สัญจร	เพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสถานการศึกษา	การ
สัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ	
ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจสำาคัญของคณะนิติศาสตร์	 เพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมและความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอันสอดคล้องกับ
ปณิธานการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์

2.	วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน	 กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน	
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	กฎหมายการกระจายอำานาจการปกครองสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และความรู้เก่ียวกบัแนวทางการปฏรูิปการเมืองการปกครอง
ของไทย
	 2.	 เพือ่ให้คำาปรกึษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม
	 3.	 เพื่อให้คำาปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
	 	 อุบลราชธานี
	 4.	 เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวชิาการและการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายในท้องถิน่ 
	 5.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

3.	กลุ่มเป้าหมาย
	 1.	 สมาชกิสภาและผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัอบุลราชธานแีละ 
	 	 ใกล้เคียง
	 2.	 อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมย	 สังคมศึกษา	 หรืออาจารย์แนะแนวโรงเรียนระดับ 
	 	 มัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง
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	 3.	 องค์กรชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง
	 4.	 ประชาชนทั่วไป
	 5.	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.	รูปแบบของโครงการ
	 1.	 การให้คำาปรกึษาและจดัทีป่รกึษาทางกฎหมายแก่กลุม่เป้าหมาย	ณ	ศนูย์เผยแพร่ 
	 	 และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)	และในระหว่างการออกโครงการ 
	 	 รูปแบบนิติศาสตร์สัญจร
	 2.	 การจดักจิกรรมนติศิาสตร์สญัจร	ในชนบทห่างไกล	ทีท่ำาการองค์การปกครองส่วน 
  ท้องถิน่	เทศบาล	โรงเรยีน	มธัยมศกึษา	สถานศกึษา	หรอืศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีน
	 3.	 การจัดสัมมนาทางวิชาการ	 เช่น	 การปฏิรูปการเมือง	 การดำาเนินคดีปกครอง 
	 	 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับชีวิต 
	 	 ประจำาวันแก่กลุ่มเป้าหมาย
	 4.	 การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ

5.	แผนการปฏิบัติงาน
	 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)	มคีณะกรรมการบรหิาร
โครงการฯ	ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำาสั่งคณะนิติศาสตร์	ที่	48/2553	โดยแบ่งภารกิจออกเป็น	4	
กลุ่ม	คือ	กลุ่มงานให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย	กลุ่มงานนิติศาสตร์สัญจร	กลุ่มงานเผยแพร่
กฎหมายทางสื่อต่างๆ	และกลุ่มงานจัดสัมมนาทางวิชาการ
	 คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ	มหีน้าทีร่บัผดิชอบจดัทำาและปฏบิตัหิน้าทีต่ามแผน
งานในแต่ละกลุ่มงาน	จัดทำาสรุปรายงาน	สถิติ	สรุปรายงานบัญชีการเงิน	และรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ด้วย

6.	งบประมาณการดำาเนินงาน
	 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 (ศชปก.)	 ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดำาเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน	 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	 งบประมาณ
เงินรายได้คณะนิติศาสตร์	และงบประมาณจากการบริจาค

7.	สถานที่ติดต่อประสานงานและขอความช่วยเหลือ
	 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	(ศชปก.)
	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	34190
	 โทรศัพท์	0-4535-3930,	0-4535-3936	โทรสาร	0-4535-3937
	 URL	http://www.law.ubu.ac.th/cpeal
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ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
1.	หลักการและเหตุผล
	 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดมา
การที่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	 ที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้วต้องการท่ีจะพบปะ	 แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 ท้ังในด้านการทำางาน	 การศึกษาต่อ	 หรือ
ประสบการณ์ด้านอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตในสังคม	จากเพื่อนสู่เพื่อน	จาก
รุน่พีสู่รุ่น่น้อง	รวมทัง้เป็นศนูย์กลางในการประสานงานระหว่างคณะนติศิาสตร์และศษิย์เก่า
ทุกรุ่น	 ในการจัดทำากิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์
อันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่า	 ครูอาจารย์	 และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน	 ในคราวประชุมคร้ังที่	 1/2555	 เมื่อวันที่	 1	
มิถุนายน	2555	จึงมีมติให้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขึ้นเพื่อดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุผล

2.	วัตถุประสงค์
	 (1)	ส่งเสริมและจัดให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
	 (2)	สร้างความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก
	 (3)	ส่งเสริมสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก
	 (4)	เป็นส่ือกลางในการตดิต่อพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็และจดักจิกรรมร่วมกบั
ชมรม	สมาคม	มูลนิธิ	สถาบันหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับชมรม
	 (5)	เตรียมการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ	สมาคม
	 (6)	จัดกิจกรรมเพื่อบำาเพ็ญกุศลหรือสาธารณประโยชน์

3.	สถานที่ติดต่อประสานงานและขอความช่วยเหลือ
	 ชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	34190
	 โทรศัพท์	045	353937	โทรสาร	045	353937
	 พี่อ้อ	ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ	089	946	1488
	 อ.พี่ติ๊ก	นายทะเบียน	093	548	0009
	 พี่ตาน้อย	ประชาสัมพันธ์	082	141	8346
	 Facebook	ชมรมศิษย์เก่า	Law	UBU	หรือ
	 Facebook	งานบรหิารกจิกรรมพฒันานกัศกึษาและบรกิารศษิย์เก่า	คณะนติศิาสตร์	
ม.อุบลฯ
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หน่วยงานให้บริการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์
งานบริการการศึกษา	และ	งานกิจการนักศึกษา	

โทรศัพท์	:	0	4535	3931

แฟกซ์	:	0	4535	3937

งานทะเบียนนักศึกษา	
เปิดบริการทุกวันทำาการ	เวลา	08.30-16.30	น.

เว็บไซต์	:	http://reg.ubu.ac.th

Facebook	:	งานทะเบียน	ม.อุบล	

โทรศัพท์	:	0	4535	3117-8

สำานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	
ให้บริการระบบเครือข่าย	ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษา	การขอใช้รหัส	wifi	

ภายในมหาวิทยาลัย	

เปิดบริการเวลา	09.00	–	16.30	น.	บริการทุกวัน

เว็บไซต์	:	http://www.ocn.ubu.ac.th

โทรศัพท์	:	0	4535	3102
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สำานักวิทยบริการ	(หอสมุดกลาง)
ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศ	ตำารา	เอกสาร	

ห้องสมุด	บริการผลิตสื่อโสตทัศน์	สื่อการเรียน

การสอน

การให้บริการ	

เปิดภาคการศึกษา	 จันทร์	–	ศุกร์		 08.30	-	20.30

	 	 เสาร์	-	อาทิตย์	 10.00	-	18.00

เปิดบริการช่วงสอบ	(ก่อนสอบกลางภาค	1	สัปดาห์	และ	ก่อนสอบปลายภาค	2	สัปดาห์)

	 	 จันทร์	–	ศุกร์		 08.30	-	22.30

	 	 เสาร์	-	อาทิตย์	 10.00	-	18.00

ปิดภาคการศึกษา

	 	 จันทร์	-	ศุกร์	 08.30	-	16.30

	 	 เสาร์	-	อาทิตย์	 ปิดบริการ

เว็บไซต์	:	http://www.lib.ubu.ac.th

โทรศัพท์:	0	4535	3140	,	0	4528	8400	-	3	ต่อ	1803

สำานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	

(หอพักนักศึกษา)
เว็บไซต์	:	http://www.ubu.ac.th/web/pnr

โทรศัพท์	:	0	4535	3089,	0	4535	3061-2	

โทรสาร	:	0	4535	3089
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หน่วยงานให้บริการอื่นๆ	

ศูนย์สุขภาพ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

โทรศัพท์	0	4535	3909

งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
ให้บริการข้อมูลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์	:	0	4535	3000	,	0	4535	3006

โทรสาร	:	0	4528	8048	,	0	4528	8398

สำานักงานรักษาความปลอดภัย
เหตุด่วน	เหตุร้าย	โทรศัพท์	:	0	4535	3065	

สำานักงานพัฒนานักศึกษา
ให้บริการด้านงานกิจกรรมนักศึกษา	กองทุนกู้ยืม	นักศึกษาวิชาทหาร	การแนะแนวและจัดหางาน	

บริการสถานกีฬา		

Tel.	045-353008-9	Fax.	045-288509

สภ.ต.เมืองศรีไค
โทรศัพท์	:	0	4543	3120

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์126



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 127

เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ

ขอแนะนำาตัวก่อนครับพี่ชื่อนายอัครพล	 เถ่ือนผึ้ง	 เป็นนิติศาสตร์

บัณฑิตรุ่นที่	 2	 ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี

ปัจจุบันเป็นเจ้าของและหัวหน้าสำานักกฎหมายมาสเทอร์ลี่	 ลอว์เยอร์	

(Masterly	Lawyer	Law	Office	)	รบับรรยายพิเศษ	และเขียนบทความ

กฎหมายทั่วไปครับ		ตอนแรกที่พี่เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ด้วยความ

ชอบครับคอืรูว่้าอยากเรยีนอะไรแต่ยังไม่แน่ใจว่าตวัเองเหมาะกบัอาชพี

อะไรในสายงานกฎหมายกนัแน่	ช่วงแรกๆกต็ามสมยันยิมครบั	“อยาก

เป็นผู้พิพากษา”	อาจเพราะที่บ้านอยากให้เรารับราชการให้สูงที่สุดก็มีส่วน

	 การวางแผนการเรยีนเนือ่งจากส่วนตวัพีเ่ป็นนกักฬีาของคณะกบัชอบทำากจิกรรมด้วย	เพราะ

ส่วนตัวมองว่า	“โลกหลังเรียนจบมันไม่ได้วัดกันที่ความรู้อย่างเดียวแต่วัดการเข้าสังคมให้เป็นด้วย” 

เลยเลือกที่จะเรียนและทำากิจกรรมอย่างละครึ่งแต่พอเอาจริงๆ	 กิจกรรมเยอะกว่าเรียนอีกครับ	 ซึ่งไม่

แนะนำาให้ทำาตามเท่าไรครับถ้าจิตไม่แข็งพอเกรดน้องจะเละได้	พี่โชคดีที่ทางบ้านไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกรด

เฉลี่ยขอให้เรียนจบก็พอ	 (หรือที่จริงอาจซีเรียสก็ได้แต่ห้ามไปพี่ก็ไม่ฟังเลยปล่อยๆ	 มันไปพี่ก็ไม่รู้นะ)	

ตอนพี่เรียนพ่ีจะพยายามเข้าเรียนให้เยอะเท่าท่ีทำาได้ครับ	“เพราะการเข้าเรียนอย่างน้อยคือได้ฟังคำา

บรรยายของอาจารย์ที่ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาในตำารามากขึ้น”	 กับเวลาว่างก็เอาหนังสือหรือประมวล

กฎหมายมาอ่านเกบ็ไปเรือ่ยๆให้มีเนือ้หาผ่านตาบ้าง	สำาหรบัน้องๆบางคนทีอ่าจตัง้ต้นปรบัตวัในการเรยีน

มหาวทิยาลยัไม่ถกู	แถมคณะนติศิาสตร์สอบวดัผลปลายภาคอย่างเดยีว	ตดัที	่60	หรอื	C	ถงึจะถอืว่าผ่าน	

แถมยังสอบเป็นข้อเขียนอย่างเดียวอีก!	ยากเนอะแต่ไม่ยากเกินความสามารถครับไม่งั้นคนที่เดี๋ยวเรียน	

เดี๋ยวโดด	เดี๋ยวทำาแต่กิจกรรมอย่างพี่คงจะเรียนไม่จบ	พี่ขอแนะนำาว่าถ้าอ่านแล้วมันจำายากหรือจำาไม่ได้

ให้เขียนสรุปตามเนื้อหาที่อ่านไปตามความเข้าใจของเรา	“การเขียนจะทำาให้เราจดจำาเนื้อหาที่ตัวเอง

เขียนลงไปได้ดีกว่าอ่านอย่างเดียว”	และพยายามใช้ภาษากฎหมายเพราะเราเรียนกฎหมายการเขียน

ตอบข้อสอบควรใช้ภาษากฎหมายไม่ควรใช้ภาษาพูด	

	 ควรจับกลุ่มติวกับเพื่อนเพราะถ้าเราอ่านคนเดียวบางครั้งเราอาจตีความตัวบทกฎหมายผิด

ไปกไ็ด้การมเีพือ่นคอยคยุแลกเปลีย่นกนับ่อยๆจะช่วยได้มากครบั	ส่วนด้านกจิกรรมส่วนตวัพีแ่นะนำาให้

ทำาและเข้าร่วมอย่างน้อยการทำางานหรือพบปะคนเยอะๆ	มนัจะฝึกให้เรามทีกัษะในการเข้าสงัคมและจะ
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	 ชือ่	 นางสาวชชัชญา	พงษ์บวั	 เกดิ	 21/ก.ค./2537	อาย	ุ 23	 ปี	

ภูมิล�าเนาเกิดท่ี	 บ้านดงเมย	 ต�าบลคอแลน	 อ�าเภอบุณฑริก	 จังหวัด

อุบลราชธานี	ปัจจุบันท�างานที่	ส�านักงานเทศบาลต�าบลมวกเหล็ก	อ�าเภอ

มวกเหล็ก	 จังหวัดสระบุรี	 ต�าแหน่ง	 นิติกรปฏิบัติการ	 ส�าเร็จการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต	จากคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ใน

ปีการศึกษา	2560	(คันชั่ง	10)

	 เหตผุลทีม่าเรยีนทีน่ีเ่พราะ	หมอด	ูตัง้แต่จ�าความได้จนจะจบ	ม.6	บอกกบัตวัเองเสมอว่าอยากเป็นครู	

และสอบเรยีนครไูด้ตามต้องการ	ทัง้ยงัสอบได้คณะรฐัศาสตร์	ม.อบุล	และการท่องเทีย่ว	ม.ขอนแก่น	แต่เลอืกเรยีน

คณะนติศิาสตร์	ม.อบุล	เพราะหมอดแูนะน�าให้เรียนและเน้นย�า้ว่าจะเรียนจบภายใน	4	ปีตามหลักสูตรแน่นอน	

จึงตัดสินใจเรียนที่นี่

	 2	ปีแรกไม่มเีป้าหมายในการเรยีน	เรยีนๆ	เล่นๆ	ไม่ค่อยเข้าเรยีน	เข้าเรยีนกห็ลบั	ไม่อ่านหนงัสอืสอบ	

ความคิดตอนนั้นคือ	 เราท�างานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่	 ม.4	 ไม่ได้รบกวนทางบ้านเลย	 กู้	 กยศ.	 เราก็เป็นหนี้เอง	

ไม่ได้ท�าให้ใครเดอืดร้อน	เราเหนือ่ยมาเยอะแล้ว	ขอพกับ้าง	และเชือ่หมอดูว่ายงัไงกเ็รยีนจบ	สดุท้ายติด	F,D,D±	

นัน่คอืสอบไม่ผ่านต้องลงเรยีนใหม่ถงึ	7	วชิา	เกรดตก	เริม่เครยีดและพาลโกรธหมอด	ูจดุพคีคอื	แม่โทรหาบอกว่า	

“แม่ไม่มีเงินซื้อข้าวสาร”	ตอนนั้นรู้สึกตกใจมาก	วางสายร้องไห้	ร้องไห้หนักมาก	โกรธตัวเอง	นั่งมองกระจก

คิดทบทวน	เราก�าลังท�าอะไรอยู่?	เรามาท�าอะไรที่นี่?	เราลืมหน้าที่ของเราแล้วหรอ?	ต้องรอให้สายก่อนหรอ

ถึงจะคิดได้	เช็ดน�้าตาแล้วตั้งสติ	เราต้องสู้	ขั้นแรกต้องเรียนให้จบ	และต้องจบภายใน	4	ปี	จบแล้วค่อยวางแผน

ต่อไป	 ตั้งเป้าหมายแล้วเริ่มแก้ไขปัญหา	 มันเกิดจากอะไร	 เกิดข้อผิดพลาดตรงไหน	 แก้ให้ถูกจุด	 แน่นอน

ปัญหาที่เกิดขึ้น	เกิดจากตัวเราเองทั้งหมด	ไม่ต้องเสียเวลาโทษฟ้าโทษดิน	ล้มแล้วต้องลุกให้ได้

	 เมื่อตั้งสติได้กางคู่มือนักศึกษาออก	 ตรวจว่าแต่ละเทอมเราจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง	 ถ้ามีวิชาที่

สอบตกเราสามารถแทรกเข้าไปเรียนในเทอมไหนได้บ้าง	 วางแผนถึงขั้นว่าแต่ละวิชาต้องท�าเกรดให้ได้เท่าไหร่	

พยายามเข้าเรียนและตั้งใจเรียนทุกวิชา	 มีข้อสงสัยถามอาจารย์	 ถามเพื่อน	 และที่ส�าคัญต้องอ่านหนังสือ	

การอ่านหนังสือไม่มีสูตรตายตัว	 เลือกแบบที่เข้ากับเรามากที่สุด	 หากติดโทรศัพท์ลองใช้วิธีนอนในช่วงที่มี

คนเล่นเยอะๆ	เช่นช่วงหัวค�่า	แล้วลุกมาอ่านช่วงไม่มีคนเล่นแล้วเราจะเบื่อ	เราก็จะอ่านหนังสือ

	 ช่วงเรียนมหาลัยเป็นช่วงที่ล�าบากมาก	 ปัญหาการเงิน	 ปัญหาครอบครัว	 ปัญหาการเรียนและ

งานที่ต้องรับผิดชอบ	ร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วน	เรียนที่	ม.อุบลแต่พักในเมือง	ช่วงปี	1	ขับรถจักรยานยนต์จาก

บ้านขามใหญ่มาจอดบิ๊กซีอุบล	แล้วเดินมาขึ้นรถหน้าขนส่ง	นั่งเมล์มอแดงมาเรียนทุกวันเดินทางประมาณ	

1	ชัว่โมง	ช่วงสอบเลกิดกึไม่มรีถกลบั	ต้องขอตดิรถพี่ๆ 	เจ้าหน้าทีต่กึ	4	กลบับ่อยครัง้	ช่วงปี	3	ท�างานขายผลไม้

นางสาวชัชชญา พงษ์บัว
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ในปั๊มเรียนๆ	อยู่สายเข้าให้ไปซื้อผลไม้ที่เจริญศรี	ต้องแอบออกก่อนไปซื้อผลไม้ฝากรถตู้กลับบุณฑริกแล้วค่อย

กลับมาเรียนต่อ	ช่วงสอบจะตรงกับเปิดเทอมใหม่โรงเรียนประถมขายของสหกรณ์โรงเรียนต้องซื้อของไปขาย

เทียวมาเรียนมาสอบระยะทางเกือบ	100	กิโล	บางครั้งขับรถไปร้องไห้ไป	ทั้งเหนื่อยทั้งเครียด	เลือกที่จะสู้	

ตั้งใจเรียนและท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

	 ไม่ใช่เรือ่งง่ายนกัทีจ่ะท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วยแต่มนัไม่ยากเกนิความสามารถของทกุคน	มบีางครัง้

ทีเ่ราเหนือ่ยเราท้อ	ร้องไห้เสยีใจในโชคชะตา	ถอดใจอยากเลกิเรยีน	แต่คดิถงึครอบครวั	คดิถงึอนาคต	บอกกบัตวัเอง

เวลาที่คิดจะถอย	เรามีโอกาสได้มาเรียนในขณะที่บางคนไม่มีโอกาส	เมื่อมีโอกาสก็ควรท�าให้ดีที่สุด	ตั้งใจเรียน

เก็บเก่ียวความรู้ให้มากท่ีสุด	ท�าให้เต็มท่ี	จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียใจทีหลัง	เพราะวิชาความรู้ที่เราเรียน

เราได้ใช้แน่นอนไม่ใช่แค่ช่วยให้เรามีงานท�าแต่ความรู้ที่เราเรียนมายังเอามาช่วยประชาชนได้อีกมากมาย	

เวลามันเดินเร็วมากนะคะ	ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจพยายามให้มากเพียงพอ	เราจะส�าเร็จได้ในเวลาไม่นาน	อย่าลืมว่า

การศึกษาคือการลงทุน	เรียนๆ	เล่นๆ	เช็คเงินในกระเป๋าพ่อแม่ด้วยนะ	เป็นก�าลังใจให้ทุกๆ	คนค่ะ	สู้ๆ
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แนะน�าตัวเอง
	 พีช่ือ่	นางสาวเนตรดาว	ลิม้วงษ์ทอง	เป็นศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์	

ม.อบุลฯ	คนัชัง่	7	รหสันกัศกึษา	5321400878	จบการศกึษาด้วยเกรดเฉล่ีย	

3.90	 (เกียรตินิยมอันดับ	 1)	 หลังจากจบการศึกษาได้เข้าเรียนในระดับ

เนตบิณัฑติ	และสอบไล่ได้เป็นเนตบิณัฑติไทย	สมยัที	่68	ปัจจบุนัรบัราชการ

ต�าแหน่งนิติกร	ณ	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะ

ท�าไมจึงเรียนนิติศาสตร์
	 เริม่แรกทีต่ดัสนิใจเรยีนคณะนติศิาสตร์	(กฎหมาย)	เนือ่งจากมคีวามฝันว่าอยากท�าอาชพีรบัราชการ	

การจบกฎหมายสามารถสอบท�างานรับราชการได้หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ	 ผู้พิพากษา	 อัยการ	

ปลัดอ�าเภอ	 นิติกร	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 จึงเห็นว่าการเรียนคณะนิติศาสตร์จะเป็นใบเบิกทางให้เราก้าวเข้าสู่อาชีพ

รับราชการได้

การวางแผนในการเรียน
	 1.	เริ่มจากวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละวิชา	อาจารย์จะแนะน�ารายวิชา	เช่น	แนะน�าว่าวิชานี้

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง	จะมีการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนหรือไม่	หรือสอบปลายภาคอย่างเดียว	แนะน�า

หนงัสอืทีใ่ช้ประกอบการเรยีน	แนะน�าว่าวชิานีม้อีาจารย์สอนกีค่น	โดยอาจารย์จะแจกประมวลวชิาหรือ	Course	

Syllabus	ด้วย	ท�าให้เรารู้ขอบเขตเน้ือหาที่จะเรียน	 รู้ว่าจะเก็บคะแนนจากวิชานี้ได้อย่างไร	จะน�าไปสู่

การวางแผนการเรียนของเรา	ดังนั้น	คาบแรกถือว่าส�าคัญอย่างยิ่ง	น้องๆ	ห้ามขาดเรียนเด็ดขาดนะคะ

	 2.	เมือ่เรารูข้อบเขตรายวชิาแล้ว	ว่าแต่ละวชิาต้องเรยีนอะไรบ้าง	ใช้หนงัสอืเล่มไหนประกอบการเรยีน	

น้องๆ	ต้องซือ้หรอืยมืหนงัสอืจากห้องสมดุมาอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าเรยีน	หรอืหากไม่ได้อ่านล่วงหน้า	พอเข้าเรยีน

น้องๆ	ต้องจดเลคเชอร์ตามที่อาจารย์สอน	และมาอ่านทวนอีกที	หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ	ต้องถามอาจารย์

หรือรุ่นพี่นะคะ	 เทคนิคของพี่คือ	 ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือเราต้องจดโน๊ตย่อเอาเฉพาะเนื้อหาที่ส�าคัญๆ	

(เพราะในหนังสือนั้น	จะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อและน�้า	เช่น	มีการยกตัวอย่างมากมาย	ในส่วนนี้เมื่อเราเข้าใจแล้ว	

เราก็ไม่จ�าเป็นต้องโน้ตย่อลงไป	หรือโน๊ตย่อเอามาเพียงตัวอย่างเดียว)	 หนังสือ	 1	 เล่ม	 อาจจะจดย่อออกมา

ได้เพียง	15	หน้ากระดาษ	A4	หรือน้อยกว่านั้น	แล้วพอใกล้สอบเราก็อ่านสมุดเลคเชอร์ของเรา	ประกอบกับ

โน๊ตย่อ	และท่องตัวบท	เราก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะ	อีกทั้งยังท�าให้เราแม่นทั้งเนื้อหาและตัวบทด้วยนะคะ	

ใน	1	ภาคการศึกษาเราอาจจะเรียน	6-7	วิชา	การท่ีเราจะอ่านหนังสือจบและโน้ตย่อได้ครบทุกวิชา	

นั่นหมายความว่าเราต้องอ่านเกือบทุกวัน	เพราะนอกจากหนังสือแล้ว	ยังอาจมีเอกสารประกอบการสอนของ

อาจารย์ที่ให้มาอ่านประกอบเพื่อท�าความเข้าใจอีกด้วย	ดังนั้น	น้องๆ	ควรมีความสม�่าเสมอในการอ่านหนังสือ	

จดโน้ตย่อ	ทบทวนเนื้อหานะคะ

นางสาวเนตรดาว ลิ้มวงษ์ทอง
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	 3.	การเตรยีมตวัเข้าเรยีน	น้องๆ	ควรเตรยีมประมวลกฎหมาย	เอกสารประกอบการสอน	หนงัสอืเรยีน	

และสมุดเลคเชอร์	พร้อมทั้งอุปกรณ์การเขียนไปให้พร้อมทุกครั้ง	ในระหว่างเรียนให้น้องๆ	ตั้งใจเรียน	พยายาม

มีสมาธิฟังที่อาจารย์สอน	และจดเนื้อหาที่ส�าคัญ	พยายามจดเพื่อป้องกันการง่วงนอน	อาจพกลูกอม	หมากฝรั่ง	

ไปด้วยก็ได้นะคะ	บางครั้งอาจารย์อาจออกข้อสอบตามตัวอย่างฎีกาที่อธิบายในห้องเรียน

	 4.	ในห้องเรียนไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ	 เพราะจะท�าให้ไม่มีสมาธิ	 และอาจไม่เข้าใจเนื้อหาที่

อาจารย์สอน	อาจเล่นได้ในช่วงพักเบรคเพื่อเป็นการผ่อนคลายเท่านั้นนะคะ	

	 5.	เทคนิคการท่องตัวบทของพี่คือ	 จะท่องไปด้วยและหัดเขียนไปด้วยทีละมาตราๆ	 โดยจะท่อง

และหัดเขียนก่อนสอบประมาณ	2-3	วัน	และในวันสอบจะน�ามาตราที่เราเขียนไปท่องทบทวนในห้องน�้าก่อน

เข้าห้องสอบเพราะเป็นที่ที่เงียบ	 ท�าให้มีสมาธิ	 จ�าได้ดีค่ะ	 ก่อนเข้าห้องสอบจะไม่พยายามคุยกับเพ่ือนหรือ

เล่นโทรศัพท์	เพราะจะท�าให้วอกแวก	สมาธิฟุ้งซ่าน	เราต้องตั้งใจและท�าให้ดีที่สุด	เท่าที่เราท�าได้	ถ้าเราท�าเหตุ

มาดี	ผลที่เกิดขึ้นก็จะดีไปด้วย	แต่ถ้าผลไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้	เราก็ต้องยอมรับเพราะอย่างน้อยเราก็เต็มที่

กับมันแล้ว	เมื่อสอบเสร็จในระหว่างรอสอบวิชาต่อไป	เราต้องปล่อยวางกับวิชาที่เราสอบไปแล้ว	และต้ังใจ	

มุ่งมั่น	เตรียมตัวสอบวิชาที่เหลืออยู่	

	 ***	เทคนคิทีค่วรปฏบัิต	ิก่อนอ่านหนงัสอืหรอืเริม่ท่องตวับท	ให้น้องๆ	นัง่สมาธก่ิอนสกั	10–20	นาที	

ให้ใจเราสงบ	จะท�าให้เรามีความจ�าดีขึ้นค่ะ	มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อ่านนานขึ้น

สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆ 

	 ขอให้น้องๆ	ตั้งใจเรียน	และขอให้สอบให้ผ่านทุกวิชา	ถ้าน้องๆ	เหนื่อยหรือท้อ	ให้คิดถึงความคุ้มค่า

ว่าถ้าเราสอบผ่าน	 เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาลงเรียนใหม่	 ไม่ต้องเสียเงินค่าหน่วยกิตซ�้า	 เมื่อเราสอบผ่าน

ได้เกรดเฉลี่ยดีๆ	จะมีผลกับเราไปตลอดชีวิต	ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน	การสมัครเรียนต่อ	การขอรับทุน

การศึกษา	ดังนั้น	หากมีเวลาว่างให้น้องๆ	อ่านหนังสือและหมั่นทบทวนบทเรียน	แต่ก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรม

ของทางคณะ	ทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ	เพราะการท�ากิจกรรมเราท�าให้เราได้รู้จักรุ่นพี่	และเพื่อนคณะอื่นๆ	

(ใบปริญญาท�าให้เรามีงานท�า	 แต่กิจกรรมท�าให้เราท�างานเป็นนะคะ)	 ชีวิตช่วงมหาวิทยาลัยเราจะต้อง

มีความรับผิดชอบในตัวเอง	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียน	การอ่านหนังสือ	ไม่มีคุณครูมานั่งเช็คชื่อทุกคาบ	แต่เรา

มีหน้าที่ต้องเข้าเรียนเอง	หากตื่นสายไปไม่ทันเข้าเรียนเราก็จะพลาดโอกาสไปเลย	ยิ่งถ้าไปเข้าห้องสอบไม่ทัน	

ไม่มีให้สอบแก้	หรือขอท�ารายงานเพื่อแก้	0	แก้	ร.	เหมือนช่วงมัธยมปลาย	เวลาที่เราเรียนมาทั้งเทอมก็จะ

สญูเปล่า	ต้องลงเรยีนใหม่และรอสอบใหม่	ชวีติช่วงมหาวทิยาลยัไม่ได้ยากค่ะ	แต่อยูท่ีค่วามตัง้ใจ	ถ้ามปัีญหาอะไร	

ขอให้น้องๆ	ปรึกษาท่านอาจารย์	ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ประจ�าวิชา	หรืออาจารย์ที่น้องๆ	สนิท	

เพราะท่านพร้อมที่จะรับฟังและช่วยเหลือลูกศิษย์เสมอนะคะ	อาจารย์ทุกท่านใจดี	

	 สุดท้ายนี้	ขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ	ทุกคนนะคะ	

ร้อยตำารวจโทหญิง จิรายุ  สุขนา 

ประวัติการศึกษา 
 ๒๕๕๒-๒๕๕๕	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม	อันดับ	๑
ผลการเรียนเฉลี่ย	๓.๙๘)	รุ่นที่	๖	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(๓	ปีครึ่ง)	
 ๒๕๕๖-๒๕๕๗	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	๖๖	(ลำาดับ	๓๒)
เนติบัณฑิตยสภา	 	 	

ตำาแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 	
	 -	อัยการผู้ช่วย	สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด	5	
พระโขนง	

คำาแนะนำาในการเรียนวิชากฎหมาย
	 กราบเรียนคณบดีคณะนิติศาสตร์	คณาจารย์ที่เคารพทุกท่าน	และสวัสดีพี่	 เพื่อน	น้อง	ชาว

นติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธานทีีร่กัทกุคน	ก่อนอืน่ดฉินัขอกราบขอบพระคณุบดิา	มารดา	ครอูาจารย์	

ญาต	ิมติรสหายทกุท่าน	ทีร่่วมแสดงความยนิดแีละชืน่ชมเนือ่งในโอกาสทีด่ฉินัเป็นผูผ่้านการสอบข้อเขยีน

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่งอัยการผู้ช่วย	 (สนามใหญ่)	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอ 

กราบอาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและส่ิงศักดิสิ์ทธิโ์ปรดอำานวยพรให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุสถาพร

สืบไป	

	 สำาหรบัน้องๆทีร่กัทกุคน	พ่ีขอแนะนำาตวัเอง	พีช่ือ่	ร้อยตำารวจโท	หญิง	จริาย	ุสขุนา	นติศิาสตร

บัณฑิต	รุ่นที่	6	ปัจจุบันรับราชการในตำาแหน่งรองสารวัตร	ฝ่ายอำานวยการ	๗	กองบังคับการอำานวยการ	

ตำารวจภูธรภาค	๓	สำาหรับการศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาตรีที่ผ่านมานั้น	พี่สามารถสอบไล่ได้เป็น

นติศิาสตรบณัฑติ	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑	ด้วยผลการเรยีนเฉลีย่	๓.๙๘	โดยใช้เวลาเพยีง	๓	ปีครึง่	และสอบไล่

ได้เป็นรัฐศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่	นอกจากนี้ยังสามารถสอบไล่ได้เป็น

เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	๖๖	ลำาดับที่	๓๒	และผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	ภายใน

ระยะเวลา	๑	ปี	 ในขณะที่ทำางานด้วย	ความสำาเร็จเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากการเคี่ยวกรำาและสั่งสม

ความรู้ในระดับปริญญาตรี	ซึ่งพี่เคยได้ถ่ายทอดวิธีการสำาหรับการเรียนวิชากฎหมายให้แก่น้องๆ	ในคู่มือ

นักศึกษา	 ปีการศึกษา	๒๕๕๗	มาครั้งหนึ่งแล้ว	 และความสำาเร็จของการผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน

อัยการผู้ช่วย	สนามใหญ่	ปี	๒๕๕๘	ในครั้งแรกนี้	พี่ก็ใช้วิธีดังกล่าวเช่นเดิม	พี่จึงขอนำาสิ่งที่เคยถ่ายทอดดัง

กล่าวเป็นคำาแนะนำาในเบื้องต้น	ขอให้น้องๆ	เลือกและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป 

	 ก่อนอืน่พีข่อแนะนำาว่าเมือ่เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัแล้ว	อนัดบัแรกเราต้องกำาหนดเป้าหมายก่อน

ว่าเราต้องการประกอบอาชพีใด	แล้วจงึมาวเิคราะห์ตนเองว่ามคีวามรูแ้ละความถนดัในการเรยีนกฎหมาย

เพยีงพอหรอืไม่	จากนัน้จงึมากำาหนดแผนหรอืวางแผนการศกึษา	โดยศกึษาได้จากคูมื่อการศกึษาว่าตลอด

หลกัสตูรเราจะต้องเรยีนวชิาอะไรบ้าง	โดยวางแผนเป็นภาคการศกึษาว่าในแต่ละภาคเราลงทะเบยีนกีว่ชิา	

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์132
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ร้อยตำารวจโทหญิง จิรายุ  สุขนา 

ประวัติการศึกษา 
 ๒๕๕๒-๒๕๕๕	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม	อันดับ	๑
ผลการเรียนเฉลี่ย	๓.๙๘)	รุ่นที่	๖	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(๓	ปีครึ่ง)	
 ๒๕๕๖-๒๕๕๗	เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	๖๖	(ลำาดับ	๓๒)
เนติบัณฑิตยสภา	 	 	

ตำาแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 	
	 -	อัยการผู้ช่วย	สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด	5	
พระโขนง	

คำาแนะนำาในการเรียนวิชากฎหมาย
	 กราบเรียนคณบดีคณะนิติศาสตร์	คณาจารย์ที่เคารพทุกท่าน	และสวัสดีพี่	 เพื่อน	น้อง	ชาว

นติิศาสตร์	มหาวทิยาลัยอบุลราชธานทีีร่กัทกุคน	ก่อนอืน่ดฉินัขอกราบขอบพระคณุบดิา	มารดา	ครอูาจารย์	

ญาติ	มิตรสหายทกุท่าน	ทีร่่วมแสดงความยนิดแีละชืน่ชมเนือ่งในโอกาสทีด่ฉินัเป็นผูผ่้านการสอบข้อเขยีน

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่งอัยการผู้ช่วย	 (สนามใหญ่)	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ในโอกาสนี้ดิฉันจึงขอ 

กราบอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและส่ิงศกัดิส์ทิธิโ์ปรดอำานวยพรให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุสถาพร

สืบไป	

	 สำาหรบัน้องๆท่ีรกัทุกคน	พีข่อแนะนำาตวัเอง	พีช่ือ่	ร้อยตำารวจโท	หญงิ	จริาย	ุสขุนา	นติศิาสตร

บัณฑิต	รุ่นที่	6	ปัจจุบันรับราชการในตำาแหน่งรองสารวัตร	ฝ่ายอำานวยการ	๗	กองบังคับการอำานวยการ	

ตำารวจภูธรภาค	๓	สำาหรับการศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาตรีที่ผ่านมานั้น	พี่สามารถสอบไล่ได้เป็น

นติิศาสตรบณัฑติ	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๑	ด้วยผลการเรยีนเฉลีย่	๓.๙๘	โดยใช้เวลาเพยีง	๓	ปีครึง่	และสอบไล่

ได้เป็นรัฐศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่	นอกจากนี้ยังสามารถสอบไล่ได้เป็น

เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	๖๖	ลำาดับที่	๓๒	และผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	ภายใน

ระยะเวลา	๑	ปี	 ในขณะที่ทำางานด้วย	ความสำาเร็จเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากการเคี่ยวกรำาและสั่งสม

ความรู้ในระดับปริญญาตรี	ซึ่งพี่เคยได้ถ่ายทอดวิธีการสำาหรับการเรียนวิชากฎหมายให้แก่น้องๆ	ในคู่มือ

นักศึกษา	 ปีการศึกษา	๒๕๕๗	มาครั้งหนึ่งแล้ว	 และความสำาเร็จของการผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน

อัยการผู้ช่วย	สนามใหญ่	ปี	๒๕๕๘	ในครั้งแรกนี้	พี่ก็ใช้วิธีดังกล่าวเช่นเดิม	พี่จึงขอนำาสิ่งที่เคยถ่ายทอดดัง

กล่าวเป็นคำาแนะนำาในเบื้องต้น	ขอให้น้องๆ	เลือกและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป 

	 ก่อนอืน่พีข่อแนะนำาว่าเมือ่เข้าสูร่ัว้มหาวิทยาลยัแล้ว	อนัดับแรกเราต้องกำาหนดเป้าหมายก่อน

ว่าเราต้องการประกอบอาชพีใด	แล้วจงึมาวเิคราะห์ตนเองว่ามคีวามรูแ้ละความถนดัในการเรยีนกฎหมาย

เพยีงพอหรอืไม่	จากนัน้จงึมากำาหนดแผนหรอืวางแผนการศกึษา	โดยศกึษาได้จากคูม่อืการศกึษาว่าตลอด

หลกัสตูรเราจะต้องเรยีนวชิาอะไรบ้าง	โดยวางแผนเป็นภาคการศึกษาว่าในแต่ละภาคเราลงทะเบยีนกีว่ชิา	
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แล้วตรวจสอบตารางการบรรยาย	จากนั้นจึงจัดตารางกิจวัตรประจำาวัน	เช่น	แต่ละวันให้เราจัดสรรเวลา

สำาหรับเข้าเรียน	อ่านหนังสือ	ทำากิจส่วนตัว	ออกกำาลังกาย	และพักผ่อน	เป็นต้น	นอกจากนี้ควรวางแผน

ล่วงหน้าสำาหรบัเตรยีมทบทวนเนือ้หาทัง้หมดก่อนการสอบปลายภาค	จากนัน้กป็ฏบิตัติามแผนให้ตรงและ

ใกล้เคียงที่สุด	สำาคัญคือต้องมีวินัย	ความอดทน	และความสมำ่าเสมอ	ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการในการปฏิบัติ

ตามแผนที่เราวางไว้	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 การเรียน	การเข้าเรียนหรือฟังอาจารย์บรรยายในห้องเรียนมีความสำาคัญมาก	เพราะเป็นจุด

เริ่มต้นของการเรียนรู้และทำาความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เราลงทะเบียนไว้	 เนื่องจากข้อสอบมักจะออก

จากเนื้อหา	 ที่อาจารย์บรรยายในห้องเรียน	 การเข้าเรียนจึงเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะทำาให้เรา

สามารถกำาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะอ่านเตรียมสอบได้	 โดยในขณะเข้าฟังคำาบรรยายควรพกตัวบท

หรือประมวลกฎหมายและสมุดเตรียมจดสาระสำาคัญด้วย	 หากมีตำาราอธิบายประกอบด้วยก็จะเป็นการ

ดี	ที่สำาคัญอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่เรียนและซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์หรือเพื่อนๆในห้องเรียนด้วย

  การอ่านหนังสือ	การอ่านหนังสือเป็นหัวใจสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการเรียนกฎหมาย	เพราะ

ในห้องเรยีนอาจารย์ไม่สามารถบรรยายเน้ือหาทัง้หมดได้	จงึเป็นหน้าทีเ่ราทีจ่ะต้องแสวงหาและขวนขวาย

ความรู้ให้กับตนเอง	การอ่านในระดับปริญญาตรีนี้	ควรอ่านทำาความเข้าใจตัวบทกฎหมาย	และตำาราคำา

อธิบายวิชาต่างๆ	นอกจากนี้การอ่านคำาพิพากษาฎีกาก็มีประโยชน์	เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจการปรับใช้

กฎหมายของศาลได้	ส่วนจะเลอืกสถานทีใ่ด	เวลาใดและวันละกีช่ัว่โมงนัน้กส็ดุแล้วแต่ความเหมาะสมของ

แต่ละคน	

 การฝึกเขยีนตอบข้อสอบ	เมือ่เราเข้าเรยีนและอ่านหนงัสอืมาครบถ้วนแล้ว	ก่อนสอบควรหา

ข้อสอบเก่ามาฝึกเขียนโดยจับเวลา	 อาจฝึกวันละหนึ่งวิชาแล้วลองให้อาจารย์	 รุ่นพี่หรือเพื่อนๆตรวจให้

คะแนนก็ได้	 การฝึกเขียนตอบจะช่วยให้เรารู้จักจับประเด็นคำาถาม	 สามารถเรียบเรียงคำาตอบได้ถูกต้อง	

ครบถ้วน	 และสละสลวย	 รู้จักการใช้ถ้อยคำาหรือโวหารกฎหมาย	 นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินว่าเรามี

ความรู้ความเข้าใจถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอหรือไม่	มีข้อบกพร่องใดบ้างที่ต้องรีบปรับปรุงแก้ไข	เพราะ

การเรียนกฎหมายเกือบทุกวิชาจะวัดผลจากการสอบปลายภาคและเป็นข้อสอบอัตนัยไม่เกิน	๔	–	๕	ข้อ	

ดังนั้นการฝึกเขียนตอบข้อสอบจึงมีความสำาคัญอย่างมาก	 นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้เราคาดคะเนเวลา

ในการสอบจริงได้อันจะช่วยให้เราเขียนตอบข้อสอบทันเวลานั่นเอง

 การแลกเปล่ียนความรูก้บักลุ่มเพือ่น	การเรยีนกฎหมายทีด่คีวรรูจ้กัการหากลุม่เพือ่นในการ

แลกเปลี่ยนความรู้	แบ่งปัน	และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน	โดยเฉพาะการทบทวนความรู้ในช่วงใกล้สอบ	

ซึ่งช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	 และช่วยให้เราสามารถรวบยอดความคิดและถ่ายทอดให้แก่

ผู้อื่นได้	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเขียนตอบข้อสอบอย่างมาก	 เพราะการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ใน

เวลาจำากัดอันน้อยนิด	ย่อมแสดงว่าเราสามารถสรุปความรู้ในหัวข้อสำาคัญ	และสามารถลำาดับหัวข้อหรือ

ประเด็น	 ตลอดจนอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ถือเป็นวิธีหรือเทคนิคในการทบทวนความรู้ได้อย่างดี

เยี่ยมทีเดียว	และที่สำาคัญยังเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในหมู่มิตรสหายด้วย
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 การเขียนตอบข้อสอบ	 ก่อนวันสอบควรพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์	ไม่ควรหกัโหมหรอืครำา่เคร่งกบัการอ่านตำาราเรยีน	แต่เป็นช่วงทีค่วรทบทวนเฉพาะเนือ้หาและ

ท่องตวับท	ทีส่ำาคญัเท่าน้ัน	ควรตรวจสอบตารางและห้องสอบให้ด	ีทำาจติใจให้ผ่องใสและมสีมาธ	ิก่อนเข้า

ห้องสอบควรเตรียมปากกาหรืออุปกรณ์ให้พร้อมและทำาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย	ควรมาถึงห้องสอบก่อน

เวลาสอบเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งและรายชื่อเพราะหากพบข้อผิดพลาดจะได้แจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

ได้ทันท่วงที	เมื่อเข้าไปในห้องสอบให้สำารวจที่นั่งก่อนว่าเลขที่นั่งถูกต้องหรือไม่	โต๊ะเก้าอี้ใช้การได้ดีหรือ

ไม่	และนั่งทำาสมาธิ	ทำาจิตใจให้ปลอดโปร่ง	อย่าวิตกกังวลหรือคาดคะเนกับข้อสอบว่าจะทำาได้หรือไม่	ให้

ตั้งใจและคิดว่าจะทำาให้ดีที่สุดเต็มกำาลังเต็มภูมิความรู้ที่มีอยู่	เมื่อได้ข้อสอบแล้วอย่าลืมเขียนชื่อและรหัส

นักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน	ควรจดประเด็นคำาถามและจดหลักกฎหมายหรือมาตราที่เกี่ยวข้อง	จากนั้น

ก็ลำาดับคำาตอบ	หากข้อใดที่ไม่มั่นใจหรือตอบไม่ได้ก็ควรข้ามไปก่อน	เมื่อเห็นว่าคำาตอบครบถ้วนสมบูรณ์

แล้วก็ลงมือเขียนตอบได้	 หากเห็นว่าต้องการเพิ่มเติมประเด็นใดก็อาจว่างเว้นไว้สักย่อหน้าก็ได้	 ที่สำาคัญ

ควรเขียนด้วยลายมืออ่านง่ายสะอาดตา	ความยาวหน้ากระดาษขึ้นอยู่กับคำาถามและลักษณะเฉพาะของ

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ	นอกจากนี้ควรเผื่อเวลาสำาหรับตรวจทานคำาตอบและหัวกระดาษด้วย

 การทำากิจกรรม	 พี่อยากฝากน้องๆว่าความรู้ในวิชากฎหมายจะช่วยให้เราเกิดภาพลักษณ์ที่

ดี	 ว่าเป็นผู้มีผลการเรียนโดดเด่น	 แต่กิจกรรมและการเข้าสังคมจะช่วยให้เราเกิดเสน่ห์ในการใช้ชีวิตใน

สังคมให้มีความสุข	 ซึ่งพี่ขอยืนยันและรับรองว่าผลจากที่พี่ได้เคยการร่วมทำากิจกรรมต่างๆ	 ทำาให้ชีวิต

และบรรยากาศการทำางานของพี่มีแต่ความสุข	 ราบรื่น	 และเป็นที่ยอมรับและรักใคร่ของผู้บังคับบัญชา	

เพื่อนร่วมงาน	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 และประชาชน	 เพราะกิจกรรมจะช่วยขัดเกลาให้เราลดทิฐิ	 ความถือดี	 

มีความอดทน	อ่อนน้อมถ่อมตน	เสยีสละ	และมไีหวพรบิในการแก้ไขปัญหา	รูจ้กัยอมรบัความคิดเหน็ของ

ผูอ่ื้น	และมีมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ใีนสงัคม	สิง่เหล่านีไ้ม่มใีนตำารากฎหมายแต่มใีนรัว้มหาวิทยาลยัขึน้อยูก่บัตวั

น้องๆท่ีจะเกบ็เกีย่วแสวงหาด้วยตนเอง	จงึขอแนะนำาให้น้องๆเลอืกทำากจิกรรมทีต่นสนใจและเหน็ว่าเป็น

ประโยชน์เหมาะสมกับตนเอง	

 การดแูลสขุภาพ	จากประสบการณ์ตอนทีพ่ีอ่ยูช่ัน้ปีที	่๓	ซึง่เป็นช่วงทีเ่รยีนหนกัและกจิกรรม

มาก	ผลจากการพกัผ่อนน้อยและขาดการออกกำาลงักายทำาให้พีป่่วยหนกัในช่วงสอบปลายภาคพอด	ีคร้ัง

นัน้จำาได้ว่าขณะทำาข้อสอบอยูแ่ทบจะทรงตวัไม่ไหวต้องแขง็ใจนัง่เขยีนตอบข้อสอบจนเสรจ็	เหตุการณ์นัน้

ทำาให้พี่ตระหนักได้ว่าแม้สมองจะบรรจุความรู้อยู่เต็มภูมิ	 แต่หากร่างกายไม่พร้อมก็อาจพลาดสอบตกได้

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง	จึงขอฝากน้องๆว่าแม้จะเรียนหนักหรือทำากิจกรรมมากอย่างไร	ก็อย่าลืม

ดูแลสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ

	 สุดท้ายนี้พี่ก็ขออวยพรให้น้องๆที่รักทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข

สามารถสอบไล่ได้เป็นนติศิาสตรบัณฑติสมความปรารถนาโดยถ้วนหน้า	และขอให้น้องๆเป็นนกักฎหมาย

ที่มีคุณธรรมควบคู่กับความรู้	 สมดังปณิธานคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า	 “คุณภาพ	

คุณธรรม	นำาสังคม”
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ตอบข้อสอบกฎหมาย... ง่ายนิดเดียว

	 หากพดูถงึการตอบขอ้สอบกฎหมายแล้ว	

คงเป็นเรื่องไม่ยากนัก	 สำาหรับผู้ผ่านสนาม

สอบกฎหมายมาหลายสนาม	แตว่ธิทีีแ่นะนำา

ต่อไปนี้ 	 เป็นวิธีสำ าหรับนักศึกษาวิชา

กฎหมาย	 (มือใหม่)	 ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะ

ต้องพบกับการตอบข้อสอบแบบอัตนัย	

(ข้อสอบข้อเขียน)	 ผู้เขียนก็เป็นผู้ศึกษา

กฎหมายและผ่านสนามสอบวิชากฎหมาย

มาพอสมควร	จึงอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้	

มาแนะนำานักศึกษา	 เผื่อจะได้คลายความ

กังวลใจลงไปได้บ้าง

	 โดยปกติข้อสอบวิชากฎหมายในชั้น

ปริญญาตรี	 อาจารย์ผู้สอนมักจะออก

ข้อสอบ	2	ลักษณะใหญ่ด้วยกันครับคือ

	 1.	ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมายกับ

	 2.	 ข้อสอบแบบปัญหาตุ๊กตา	 (ข้อสอบ

วินจิฉยั)	โดยขอ้สอบ	2	ลกัษณะนีม้ลีกัษณะ

ของข้อสอบต่างกัน	 และมีแนวการเขียน

ตอบข้อสอบต่างกันด้วย	คือ

1.	การตอบข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย

	 นักศึกษาจะตอบข้อสอบข้อนี้ได้ดีขึ้นอยู่

กับนักศึกษาเข้าใจหลักกฎหมายในเรื่องนั้น

มากนอ้ยเพยีงใด	(ไม่จำาเปน็ตอ้งทอ่งหรอืจำา)	

แต่อาศัยความเข้าใจในหลักกฎหมายให้

ดร.อภินันท์		ศรีศิริ

ชดัเจนครบั	โดยหลังจากนกัศึกษาอา่นโจทย์

แล้ว	 นักศึกษาก็อธิบายหลักกฎหมาย 

ในเรื่องนั้นให้ชัดเจน	 ครบถ้วน	 เท่านี้

นักศึกษาก็จะทำาคะแนนได้มากทีเดียว 

เพื่อให้การตอบคมชัด	 น่าสนใจมากขึ้น	

นักศึกษาควรยกตัวอย่างประกอบหลัก

กฎหมายดังกล่าวด้วยครับ

	 หรอืมบีางกรณอีาจารยบ์างทา่นตอ้งการ

ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นประกอบ

หลักกฎหมาย	 ซึ่งการตอบข้อสอบแสดง

ความคิดเห็น	 นักศึกษาต้องอาศัยหลัก

กฎหมายในส่วนแรก	มาประกอบการแสดง

ความคิดของเราครับวา่เราเหน็ดว้ยกบัหลัก

กฎหมายหรือไม่อย่างไร	 (อย่าลืมนะครับ

ว่า...การตอบข้อสอบต้องมีหลักเกณฑ์ใน

เรื่องนั้นอธิบายประกอบเสมอ)

ตัวอย่าง

	 ให้นักศึกษาอธิบายหลักการปกครอง	

“ระบอบประชาธปิไตย”	มาพอสังเขป	และ

นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่	 อย่างไร	 กับการ

ปกครองในระบอบดังกล่าว

	 นักศึกษาจะเห็นว่านักศึกษาต้องเข้าใจ

หลักการปกครองในเรื่องดังกล่าวโดยการ
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อธบิายตอ้งยึดหลักปกครองระบอบดังกลา่ว

ส่วนการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	อย่างไร	นักศึกษา

ต้องชี้ให้อาจารย์เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย	

นอกจากนัน้อาจมีขอ้เสนอแนะดว้ยกไ็ดท้ัง้นี้

ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยครับ	ไม่ใช่นึกขึ้น

แบบลอยๆ

	 หรอือาจถามวา่จงอธบิายความแตกตา่ง

ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมาย

มหาชนมาโดยละเอียด

	 นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของ

กฎหมายเอกชน	 กับกฎหมายมหาชนก่อน

แล้วค่อยอธิบายความแตกต่างครับ	 ไม่ใช่

อธิบายความแตกตา่งเลยจะทำาใหน้กัศกึษา

ได้คะแนนน้อยครับ

2.	การตอบขอ้สอบตุก๊ตา	(ขอ้สอบวนิิจฉยั)

	 ลักษณะข้อสอบจะเป็นข้อเท็จจริงสั้นๆ	

แต่ก่อนที่ลงมือวินิจฉัย	 นักศึกษาต้องอ่าน

ข้อเท็จจริงในโจทย์ให้ละเอียด	 พร้อม

พิจารณาว่าโจทย์ถามอะไร	 หรือประเด็น

ไหนที่โจทย์ต้องการคำาตอบ	 โดยข้อสอบ

ตุก๊ตา	(ขอ้สอบวนิจิฉยั)	กม็แีนวการตอบอยู	่

2	ลักษณะง่ายๆ	ดังนี้คือ

	 2.1	การตอบแบบ	“ยกหลักกฎหมาย”

	 	 หลังจากเราอ่านข้อเท็จจริงในโจทย์

แล้วถึงเวลาที่เราจะวินิจฉัย	 (ฟันธง)	 ว่าข้อ

เท็จจริงตามโจทย์นั้น	 เป็นไปตามหลัก

กฎหมายในเรื่องนั้นหรือไม่เมื่อได้คำาตอบ

แล้วว่าครบหรือไม่ครบหลักกฎหมาย

อย่างไรแล้วก็เข้าสู่การเขียนตอบข้อสอบ	

โดยการเขียนตอบข้อสอบแบบยกหลัก

กฎหมายมีส่วนประกอบอยู่	3	ส่วนคือ

	 	 	 1.	หลักกฎหมาย	(โดยยกกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องในประเด็นนั้นมาไม่ใช่เนื้อหา

ทั้งหมดของกฎหมายก็ได้	 แต่เฉพาะหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่โจทย์

ต้องการคำาตอบ)

	 	 	 2.	การวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริง

เข้ากับหลักกฎหมาย	(โดยส่วนนี้สำาคัญมาก

เราต้องพยายามคลุกเคล้าข้อเท็จจริงใน

โจทย์เข้ากับหลักกฎหมายที่เราอ้างในส่วน

ที่	 1	 เข้าด้วยกันว่า	 ครบหลักกฎหมายใน

เรื่องนั้นหรือไม่อย่างไรจะทำาให้การตอบ

ข้อสอบดูมีเหตุมีผลมากครับ)

	 	 	 3.	สรุป	(ให้ดูตอนท้ายของโจทย์ว่า

โจทย์ต้องการคำาตอบอย่างไร	 เราตอบครบ

ทุกประเด็นหรือยัง	แล้วตอบแบบสั้นๆ	โดย

ไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว)

	 	 การตอบข้อสอบแบบลักษณะนี้จะ

ทำาใหเ้หน็ภาพของการตอบชดัเจนมากและ

ดูมีระเบียบเรียบร้อย

	 2.2	การตอบ	“แบบรวมวินิจฉัย”

	 	 การตอบข้อสอบแบบนี้ต่างกับการ

ตอบข้อสอบแบบยกหลักกฎหมายอยู่บ้าง	

เนือ่งจากไมต่อ้งยกหลกักฎหมาย	(สว่นที	่1)	

แต่วินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลัก
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กฎหมายได้เลยโดยนำาเฉพาะประเด็น

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาปรับกับข้อเท็จจริง

ตามโจทย์	ดังนั้นการตอบข้อสอบแบบนี้จึง

เหลืออยู่	2	ส่วนเท่านั้น	คือ

	 	 1.	 การวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริง 

เข้ากับหลักกฎหมาย	 (โดยส่วนนี้มีลักษณะ

เหมอืนกนักบัการตอบแบบยกหลกักฎหมาย) 

โดยหลักกฎหมายจะปรากฏรวมกันกับ 

ข้อเท็จจริงในส่วนนี้

	 	 2.	 สรุป	 (ให้ดูตอนท้ายของโจทย์ว่า

โจทย์ต้องการคำาตอบอย่างไรซึ่งไม่ต้อง

อธิบายให้ยืดยาว)	

	 	 การตอบข้อสอบแต่ละวิธีตามที่ได้

กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับความถนัด	หรือสไตล์	

(Style)	 ของนักศึกษาแต่ละคน	 แต่ส่วนที่

สำาคัญทีส่ดุจะอยูท่ีส่ว่นการวนิจิฉยัหรอืปรบั

ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย	 เพราะ

นกัศึกษาตอ้งวนิิจฉยัออกมาใหไ้ดว้า่ตามขอ้

เท็จจริงในโจทย์เป็นไปตามหลักกฎหมาย

หรือไม่	อย่างไร	(คำาว่า	“อย่างไร”	คือต้องมี

เหตผุลทางกฎหมายในการตอบนัน่เองครบั)

	 	 สำาหรับผู้เขียนเองถนัดที่จะตอบแบบ

ยกหลักกฎหมายครับเพราะชัดเจนดีหรือ

บางครัง้อาจารยเ์หน็วา่เรายกหลกักฎหมาย

ประกอบถูกแต่วินิจฉัยผิด	 อาจารย์อาจมี

คะแนนหลักกฎหมายให้ครับ

ตัวอย่าง

	 	 นาย	 ก	 เช่าบ้านของนาง	 ข	 โดยมี

กำาหนดเวลาเช่า	7	ปี	โดยคิดค่าเช่า	6,000	

บาท	ต่อเดือน	แต่การเช่าดังกล่าว	ตกลงกัน

ดว้ยวาจาเทา่นัน้	หากนาง	ข	ปฏเิสธการเช่า

บ้านดังกล่าว	หลังจากนาย	ก	อยู่ได้เพียง	2	

ปี	หากนาย	ก	จะฟ้องบงัคบัเพื่อใหต้นอยูใ่น

บ้านหลังดังกล่าวจนครบ	7	ปี	จะทำาได้หรือ

ไม่	อย่างไร

1.	ตอบ	“แบบยกหลักกฎหมาย”

	 	 หลักกฎหมาย

	 	 ป.พ.พ.	 มาตรา	 538	 (เนื้อหาหลัก

กฎหมาย)	

	 วินิจฉัย

	 	 	 ตามข้อเท็จจริงข้างต้นเนื่องจาก

นาย	 ก	 เช่าบ้านนาย	 ข	 โดยตกลงกันด้วย

วาจา	 โดยมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงมือ

ชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำาคัญตามมาตรา	

538	ป.พ.พ.	นาย	ก	ยอ่มไมส่ามารถฟอ้งรอ้ง

บังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้

จนครบ	7	ปี

สรุป

	 	 	 นาย	ก	ฟ้องบังคับไม่ได้	เพราะการ

เช่าบ้านไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือตาม

มาตรา	538
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2.	การตอบ	“แบบรวมวินิจฉัย”

 วินิจฉัย

	 	 ตามปัญหาการเช่าระหว่างนาย	ก	กับ	

นาง	ข	แม้กำาหนดเวลาเช่า	7	ปี	และมีการ

คิดค่าเช่าเดือนละ	6,000	บาท	เมื่อนาง	ข	

ปฏิเสธการเช่าดังกล่าว	หลังจากอยู่ได้เพียง	

2	ปี	นาย	ก	ก็ไม่สามารถฟ้องบังคับเพื่อให้

ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจนครบ	 7	 ปีได้	

เนือ่งจากสญัญาเชา่ดงักลา่วไมไ่ดม้หีลกัฐาน

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิด

เป็นสำาคัญ	 ย่อมฟ้องบังคับหาได้ไม่ตาม	

ป.พ.พ.	มาตรา	538

สรุป

	 	 	 นาย	ก	ฟ้องบังคับไม่ได้	 เนื่องจาก

การเช่าดังกล่าวไม่ได้ทำาสัญญาถูกต้องตาม

หลักกฎหมาย

	 “ข้อพึงระวังกับการตอบข้อสอบ”

	 	 1.	 อ่านโจทย์ให้เข้าใจ	 โจทย์ถามกี่

ประเดน็เพราะบางครัง้	ขอ้สอบขอ้เดยีวอาจ

มีหลายประเด็นครับ...

	 	 2.	หา้มเพิม่ขอ้เทจ็จรงิในโจทย	์เพราะ

จะทำาให้การตอบของเรายืดยาว	 และบาง

ครัง้ทำาใหข้้อเทจ็จริงผิดเพีย้นไปจากทีโ่จทย์

ต้องการคำาตอบ

	 	 3.	หา้มใชค้ำาๆ	นี	้เชน่	คำาวา่	“อาจจะ”	

ผิดหรือถูก	 หรือคำาว่า	 “น่าจะ”	หรือคำาว่า	

“คิดว่า”	 เพราะคำาเหล่านี้แสดงถึงความไม่

มั่นใจในการตอบข้อสอบ

	 	 4.	ห้ามตอบข้อสอบแบบดาวกระจาย	

คือตอบทุกเร่ือง	ทุกอยา่ง	แตไ่ม่เข้าประเดน็

คำาถาม	 ดังนั้นเราต้องตอบเฉพาะประเด็น 

ที่โจทย์ต้องการเท่านั้น

	 	 5.	การอธิบายหรือวินิจฉัย	ต้องอาศัย

ถ้อยคำาในตวับทกฎหมายใหม้ากๆ	เพราะจะ

ทำาให้การตอบข้อสอบดูมีเหตุมีผลทาง

กฎหมายมากขึ้นครับ

	 	 6.	 บริหารเวลาในการทำาข้อสอบให้ดี	

ข้อไหนมั่นใจแนะนำาให้ทำาข้อนั้นก่อนครับ	

เพราะจะสร้างกำาลังใจให้เราได้มากทีเดียว

	 	 ส่ิงท่ีผู้เขียนหยบิยกมากล่าวในคราวนี	้

เนื่องจากผู้ เขียนมี เจตนาที่จะแนะนำา

นักศึกษาเพื่อนำาไปใช้เป็นแนวในการเขียน

ตอบข้อสอบ	 เพราะหลายคนยังกังวลกับ

เรื่องนี้อยู่	 แต่การเขียนตอบข้อสอบจะ

สมบูรณม์ากย่ิงข้ึน	เมือ่นกัศกึษาไดฝ้กึหดัอยู่

บ่อยครั้ง

 “อย่าลืมว่า เรา คือ นัก + ศึกษา 
ไม่ใช่นัก + เรียน หรือ นักเลง

อีกต่อไป”.... สวัสดีครับ
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เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสมเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่เทิดทูลศรัทธา

ธงสีเหลืองงดงามเป็นสง่าสถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกล

(ช)	ร่มกันเกรา	ของเราดูเด่นสมแล้วที่เป็นร่มรั้วแดนใจ

(ญ)	สร้างความก้าวหน้าหลักวิชาที่ให้	ภาคภูมิหทัยได้เรียนร่วมสถาบัน

(ช)	ใต้ร่มกันเกรา	พวกเราทุกคนชาว	ม.อุบล	รักกันไว้มั่น

(ญ)	เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี

เชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้	ด้วยความรักสามัคคีมิตรไมตรีแห่ง	ม.อุบลฯ

เพลง พรกันเกรา
*นามกระเดื่องเลื่องลือนั่นคือเกียรติของเรา	กลิ่นกันเกราเร้าใจให้

สามัคคี	ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำาให้ทำาดี	นำ้าใจเเละไมตรีล้วนมีในเราชาวม.อุบลฯ

(ซำ้า	*)

**กันเกรา.	กันเกรา.	โอ้ว่าเจ้าช่างงามเหนือใด

(ช)	สุขใจ	สุดใจ	ทุกครั้งไปที่ได้มาเยี่ยมยล

ส่งกลิ่นกำากายท้าทายเเดดเเละฝน	ขอพรกันเกราดล	น้องพี่รักจนตราบนานเท่านาน

(ซำ้า	*)

เพลง ศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ
เลือดสีเหลืองของเรา	ม.อุบลฯ

รวมกมลแสดงมิตรไมตรี

เล่นกีฬาภาใจให้สามัคคี

เพื่อศักดิ์ศรี	ม.อุบลฯ	ของพวกเรา

เราจะเชียร์	เชียร์ให้พวกเรามีชัย

รวมนำ้าใจสร้างใจให้เรืองนาม

สู้สุดใจไว้ลายในสนาม

เล่นให้งามสู้เพื่อนาม	ม.อุบลฯ

(ซำ้า	*)
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เพลง ม.อุบลฯ เกรียงไกร
ม.อุบลฯ	เกรียงไกร

รวมนำ้าใจเดียวกัน

สมานมิตรฉันท์	เกี่ยวพันไม่สิ้นคลายคลอน

เรามาเชียร์	เชียร์	เชียร์

ให้พวกเรามาเชียร์

มาช่วยกันเชียร์	ช่วยเชียร์

ให้	ม.ของเรา	ม.ของเรา

(ซำ้า*)

เพลง ม.อุบลฯ สัมพันธ์
มือกระชับจับไว้ให้คงมั่น

มองตากันเรารู้ทันใด

ภูมิใจนักเพราะรักเรายิ่งใหญ่

จับมือไว้ร่วมใจสัมพันธ์

*มีเพียงเราที่เข้าใจกันดี

พร้อมจะมีสิ่งดีให้กัน

**ให้เลื่องลือระบือทั่วเขตขันธ์

ว่าเรานั้นคือ	ม.อุบลฯ

มือกระชับจับไว้ให้คงเเน่น

โอบดินแดนสุดซึ้งกมล

ยามจากไปดวงใจไม่วายหม่น

กลิ่น	อุบลฯ	ซึ้งจนชีวัน

(ซำ้า	*,	**)
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เพลง นิติศาสตร์สัมพันธ์
	 (ช)	 แดนดินถิ่นนี้	ชีวีมอบให้	นิติศาสตร์	ม.ทราย	ใจกายผูกพัน

	 (ญ)	 อุปสรรคขวากหนาม	ที่มาขวางกั้น	เราร่วมฝ่าฟัน	สร้างสรรค์สิ่งดี

	 มาร่วมเรียงเคียงบ่าตามหาฝัน	มาร่วมกันสร้างสรรค์การศึกษา

	 มาร่วมทุกข์และร่วมสุขเพื่อมวลประชา	จะนำาพาชาวไทยให้ร่มเย็น

	 แม้จะเหนื่อยเราร่วมฝ่าสามัคคี	ฝ่าอุปสรรคที่มีมาขวางกั้น

	 สู่ความเป็นหนึ่งในสถาบัน	จับมือกันคันชั่ง	ม.อุบลฯ

(ซำ้าทั้งเพลง)	

จับมือกันคันชั่ง	ม.อุบลฯ

เพลง ศักดิ์ศรีนิติศาสตร์
พวกเรานิติ	ม.อุบล	ขอสู้ทนเพื่อผดุงคุณธรรม

	 ให้โลกรู้นิติงามลำ้า	จะเป็นผู้นำาในเรื่องความดี

	 พวกเรานิติประกาศศักดิ์ศรี	ชีวิตนี้พร้อมยอมพลีเพื่อ	ม.ทราย

	 ใครหาญรุก	นิติบุก	ยอมสู้ตาย	ขอไว้ลายในศักดิ์ศรีแห่งชาวเรา

	 พวกเราคันชั่ง	ม.อุบลฯ	จะมั่นคง	ซื่อตรงไม่แปรผัน

	 สีดำาจะยืนยงทุกคืนวัน	ไม่เปลี่ยนผันเป็นสีใดแม้ชีพวาย

	 	 *โอ้	นิติศาสตร์	นิติศาสตร์	ม.อุบลฯ

	 เราทุกคนงามทั้งกายและจิตใจ	นิติศาสตร์	ม.อุบลฯคู่ปวงไทย

	 ขอเทิดไท้คุณธรรมตลอดกาล

(ซำ้า	*)

	ขอเทิดไท้คุณธรรมตลอดกาล
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เพลง นิติศาสตร์ นิติธรรม
	 	 นิติศาสตร์	ม.อุบลฯเกรียงไกร	ภูมิใจร่วมใจตั้งมั่น

	 เราพร้อมเชิดชูสถาบัน	 	 มุ่งสร้างสรรค์	นำาวิชายุติธรรม

	 นิติศาสตร์	พวกเรา	ม.ทราย	 	 ใฝ่ขวนขวายความรู้สู้อดทน

	 นิติศาสตร์นำ้าใจมากล้น	 	 ช่วยผู้คนนำาผองชนสู่ความเป็นธรรม

เพลง นิติศาสตร์กลมเกลียว
	 เลือดสีดำาน้อมนำามาสู่ความเที่ยงตรง

ความมั่นคงชาติไทยเราให้รุ่งเรือง

นิติศาสตร์	ม.อุบลฯ	นามนั้นลือเลื่อง

ให้เป็นเมืองแผ่นดินทองของชาวไทย

	 นิติศาสตร์	ม.อุบลฯ	แดนของคนกล้า

เราได้มาศึกษาซึ่งกฎหมาย

ตึกคณะถึงไม่มีราไม่เราไม่วุ่นวาย

ได้ศึกษาซึ่งกฎหมายก็เป็นพอ

	 *มีคุณภาพ	คุณธรรม	เราจดจำาไว้นำาสังคม

ให้พวกเราได้ชื่นชมได้รื่นรมย์รักกันกลมเกลียว

มาตรานี้	มาตราไหน	มาตราใดรักกันแน่นเหนียว

นิติฯ	มีใจเป็นหนึ่งเดียว

	 โอ้	คันชั่ง	ม.อุบลฯ	คนเลือดสีดำา

จะน้อมนำาคุณธรรมประจำาใจ

	**นิติศาสตร์	ม.อุบลฯ	ก็จะก้าวไป

ดำารงไว้ซึ่งคุณธรรมเพื่อนำาสังคม

(ซำ้า	*,	**)

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์142



คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์142

เนื้อบูม
L	L	L	are	Law

Law	Law	Law	are	win

We	are	qua	and	we	are	more

We	are	so	and	we	will	fight

To	justice	To	Justice

ความหมายของเนื้อบูม
	 	 L	LL	are	Law	 	 เราคือนักนิติศาสตร์

	 Law	Law	Law	are	win	 		 นิติศาสตร์คือความเป็นหนึ่ง

	 We	are	qua	and	we	are	more	 เรามีคุณภาพและเรามีคุณธรรม

	 We	are	so	and	we	will	fight	 เราคอืผูน้ำาสงัคมและเราจะสูเ้พือ่ชยัชนะ

	 To	justice	To	Justice	 	 และความยุติธรรม
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การถูกถอนชื่อ การเตือน ภาวะรอพินิจและสิทธิในการรับปริญญา

สถานภาพ เงื่อนไขการคิดสถานภาพนักศึกษา GPA

1.	เตือนพิเศษ ภาคการศึกษาต้น	(แรกเข้า) < 1.50

2.	เตือน	1	(Warning	1) ทุกภาคการศึกษา

ยกเว้นภาคการศึกษาต้น	ปี	1

< 2.00

3.	เตือน	2	(Warning	2) เมื่อได้รับการเตือนครั้งที่	1	มาแล้ว < 2.00

4.	รอพนิจิ	(Warning	3) เมื่อได้รับการเตือนครั้งที่	2	มาแล้ว

(ไม่สามารถลงทะเบียนเกิน	15	หน่วยกิต)

< 2.00

5.	ถูกถอนชื่อ

(Dismissal)

(1)	เมื่อได้รับการรอพินิจมาแล้ว < 2.00

(2)	หน่วยกติสะสมระหว่าง	25	–	59	หน่วยกติ < 1.50

(3)	หน่วยกิตสะสมเกิน	59	หน่วยกิต < 1.75

6.	การได้รับอนุมัติ

ปริญญา

ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและระยะ

เวลาการศึกษาไม่เกิน	 2	 เท่า	 ของหลักสูตร	

(8	ปี)

GPA	2.00

7.	การได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับ	1	

(1)	เวลาศึกษาไม่เกิน	4	ปี

(2)	ไม่เคย	Re	–	Grade	รายวิชาใดๆ

(3)	ไม่เคยได้	F	หรือ	U	หรือ	W

(4)	ไม่เคยเทียบโอนหน่วยกิต

(5)	ไม่เคยได้	D	หรือ	D+	ในรายวิชาใดๆ

GPA	3.60

8.	การได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับ	2

(1)	เวลาศึกษาไม่เกิน	4	ปี

(2)	ไม่เคย	Re	–	Grade	รายวิชาใดๆ

(3)	ไม่เคยได้	F	หรือ	U	หรือ	W

(4)	ไม่เคยเทียบโอนหน่วยกิต

	GPA	3.25

สทิธใินการขอรบัปรญิญา

นิติศาสตรบัณฑิต

(1)	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า	2.00

(2)	เกรด	ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ตำ่ากว่า	C
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การถูกถอนชื่อ การเตือน ภาวะรอพินิจและสิทธิในการรับปริญญา

สถานภาพ เงื่อนไขการคิดสถานภาพนักศึกษา GPA

1.	เตือนพิเศษ ภาคการศึกษาต้น	(แรกเข้า) < 1.50

2.	เตอืน	1	(Warning	1) ทุกภาคการศึกษา

ยกเว้นภาคการศึกษาต้น	ปี	1

< 2.00

3.	เตอืน	2	(Warning	2) เมื่อได้รับการเตือนครั้งที่	1	มาแล้ว < 2.00

4.	รอพนิจิ	(Warning	3) เมื่อได้รับการเตือนครั้งที่	2	มาแล้ว

(ไม่สามารถลงทะเบียนเกิน	15	หน่วยกิต)

< 2.00

5.	ถูกถอนชื่อ

(Dismissal)

(1)	เมื่อได้รับการรอพินิจมาแล้ว < 2.00

(2)	หน่วยกติสะสมระหว่าง	25	–	59	หน่วยกติ < 1.50

(3)	หน่วยกิตสะสมเกิน	59	หน่วยกิต < 1.75

6.	การได้รับอนุมัติ

ปริญญา

ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและระยะ

เวลาการศึกษาไม่เกิน	 2	 เท่า	 ของหลักสูตร	

(8	ปี)

GPA	2.00

7.	การได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับ	1	

(1)	เวลาศึกษาไม่เกิน	4	ปี

(2)	ไม่เคย	Re	–	Grade	รายวิชาใดๆ

(3)	ไม่เคยได้	F	หรือ	U	หรือ	W

(4)	ไม่เคยเทียบโอนหน่วยกิต

(5)	ไม่เคยได้	D	หรือ	D+	ในรายวิชาใดๆ

GPA	3.60

8.	การได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับ	2

(1)	เวลาศึกษาไม่เกิน	4	ปี

(2)	ไม่เคย	Re	–	Grade	รายวิชาใดๆ

(3)	ไม่เคยได้	F	หรือ	U	หรือ	W

(4)	ไม่เคยเทียบโอนหน่วยกิต

	GPA	3.25

สทิธใินการขอรับปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต

(1)	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า	2.00

(2)	เกรด	ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ตำ่ากว่า	C
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ประมวลภาพกิจกรรม... คณะนิติศาสตร์...
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