
 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี  
ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws (LL.B.) 

การเรียนการสอน 
1. การบรรยายในช้ันเรียน วันจันทร์ องัคารและวันพุธ  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
2. การเรียนการสอน ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา 
3. สื่อการสอน ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. การวัดผล ประกอบด้วย การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล ่
5. สถานที่เรียน อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 
6. พระภิกษุ สามเณร ห่มดองรัดอก เป็นปริมณฑล คฤหัสถ์ แต่งกายชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ 

จ านวนนิสิต  
เปิดรบัสมัครเข้าศึกษา จ านวน ๒๕ รูป/คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร (พระภิกษุสามเณร) 
1. สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
3. ส าเร็จเปรียบธรรม ๙ ประโยค หรอื 
4. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ 
5. ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

คุณสมบัติของผู้สมัคร (คฤหัสถ์) 
1. สอบได้เปรียบธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค 

(ต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด) หรือ 
2. สอบได้เปรียบธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรอื 
3. สอบได้เปรียบธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รบัประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
4. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรอื 



5. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รบัประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง (ต้อง
ศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 

 
 

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก 
๑. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดน้ี  - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  ๑๗.๐๐ น.  

          ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๒. ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓. สอบข้อเขียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

          ภาคเช้า ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
          ภาคบ่าย ความสามารถเฉพาะสาขานิติศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ น.  - ๑๖.๐๐ น. 

๔. ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.  - ๑๖.๐๐ น. 
๖. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

การปฐมนิเทศ/เปิดเรียน 
๑. ภาคปกติ ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๒. ภาคปกติ    เปิดเรียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่รับสมัคร 
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ ช้ัน ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเดจ็พระพุฒาจารย ์

(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
หลักฐานการสมัคร 

๑. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนผลการศึกษา/ทรานสคริป) ๒ ฉบับ  
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ 
๓.  ส าเนาบัตรประชาชน ๒ ฉบับ   
๔.  รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป   
๕.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ตลอดหลักสูตร ๑๕๐ หน่วยกิต 
(ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ป)ี 

       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
๑. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท 
๒. ค่าบัตรประจ าตัวนสิิต ๒๐๐ บาท 
๓. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ๕๐๐ บาท 



       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
๑. พระครปูริยัติสารการ,ดร.  

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
โทร. 0-8994-4763-4 

๒. อาจารย์ ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
โทร. 0-9731-9801-4 
 

๓. อาจารย์ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
โทร. 0-8160-1338-3 

๔. อาจารย์ ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล    
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
โทร. 0-6116-0659-8 

๕. อาจารย์ ดร.วิศร์ อัครสันตติกลุ 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
โทร. 0-8971-0998-4 
 



 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 2 ปี คร่ึง 

ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws (LL.B.) 

การเรียนการสอน 
1. การบรรยายในช้ันเรียน วันพฤหัสบด ี- วันศุกร์ และวันเสาร ์– วันอาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. 
2. การเรียนการสอน ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา 
3. สื่อการสอน ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. การวัดผล ประกอบด้วย การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล ่
5. สถานที่เรียน อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 
6. พระภิกษุ สามเณร ห่มดองรัดอก เป็นปริมณฑล คฤหัสถ์ แต่งกายชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ 

จ านวนนิสิต  
เปิดรบัสมัครเข้าศึกษา จ านวน ๗๕ รูป/คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ (นิสิตที่คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษาภายในปีการศึกษาทีส่มัครสอบสามารถสมัครได้) ทั้งนี้ ต้องมหีลกัฐานที่แสดงอย่างครบถ้วนใน
วันข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 

2. มีคุณสมบัตอิื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 
การพิจารณาและวินจิฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นทีสุ่ดและหากปรากฏในภายหลงัว่า เป็นผู้ขาด   
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่อยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธ์ิทันที หากได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและ 
จะถอดช่ือออกจากการเป็นนิสิต 

การรับสมัครและการสอบคัดเลือก 
๑. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดน้ี  - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  ๑๗.๐๐ น.  

          ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๒. ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๓. สอบข้อเขียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

          ภาคเช้า ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 



          ภาคบ่าย ความสามารถเฉพาะสาขานิติศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ น.  - ๑๖.๐๐ น. 
๔. ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๕. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.  - ๑๖.๐๐ น. 
๖. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

การปฐมนิเทศ/เปิดเรียน 
๑. ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๒. ภาคบัณฑิต  เปิดเรียน วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่รับสมัคร 
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ ช้ัน ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเดจ็พระพุฒาจารย ์

(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
หลักฐานการสมัคร 

๑. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนผลการศึกษา/ทรานสคริป) ๒ ฉบับ  
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ 
๓.  ส าเนาบัตรประชาชน ๒ ฉบับ   
๔.  รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป   
๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ตลอดหลักสูตร ๑๐๕ หน่วยกิต (ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ๒ ปี ครึ่ง) 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๑. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ  

จ านวน ๕ ภาคการศึกษาๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

จ านวน ๒ ภาคการศึกษาๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
๑. ค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท 
๒. ค่าบัตรประจ าตัวนสิิต ๒๐๐ บาท 
๓. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ๕๐๐ บาท 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
๑. พระครปูริยัติสารการ,ดร.  

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
โทร. 0-8994-4763-4 

๒. อาจารย์ ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
โทร. 0-9731-9801-4 



๓. อาจารย์ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
โทร. 0-8160-1338-3 

๔. อาจารย์ ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล    
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
โทร. 0-6116-0659-8 

๕. อาจารย์ ดร.วิศร์ อัครสันตติกลุ 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
โทร. 0-8971-0998-4 
 


