ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่า ด้วย การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. 2554
……………………………
โดยที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวงได้ ผ่านการเทียบมาตรฐานหลักสูตร
จากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภา และส านักอบรมวิชาว่ าความแห่ งสภาทนายความ
เป็ นที่เ รียบร้ อยแล้ ว ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ให้ มีสิทธิขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ เพื่อใช้ ในการ
สมัครเข้ า อบรมวิชาว่ าความของสภาทนายความและขอรับใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ทนายความเมื่ อผ่ านการ
ทดสอบความรู้จากสานักอบรมวิชาว่ าความและสาเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิตแล้ ว อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 17(2) (3) และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
และมติ ส ภามหาวิท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 7/2554 เมื่ อวั น ที่ 21 กัน ยายน 2554
จึงให้ ตราข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วยอนุปริญญานิติศาสตร์ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อบั งคับ นี้เ รียกว่ า “ข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ ว ยการขอรับอนุ ป ริญ ญา
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิ กข้ อบังคั บมหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ ว ย การขอรับอนุ ปริญ ญานิติ ศาสตร์
พ.ศ. 2551 และให้ ใช้ ข้อบังคับฉบับนี้แทน”
ข้ อ 3 ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้ต้งั แต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ข้ อ 4 ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“ส่วนทะเบียนและประมวลผล” หมายถึง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต” หมายถึง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้ อ 5 นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิไ ด้ รั บ อนุ ป ริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร์ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ ปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 นั ก ศึ กษาได้ ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ นนั ก ศึก ษาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ภาคการศึ กษาปกติ
ตามระบบทวิภาค
5.2 นักศึกษาได้ ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ไม่ ต่ ากว่ า
106 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

5.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่ต่ากว่า 30 หน่วยกิต
5.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ต่ากว่า 73 หน่วยกิต
5.2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ไม่ต่ากว่า 69 หน่วยกิต
โดยเฉพาะต้ องสอบผ่านรายวิชากฎหมายในลักษณะต่อไปนี้
1) หลักกฎหมายเบื้องต้ น
2) กฎหมายลักษณะทรัพย์
3) กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
4) กฎหมายอาญาภาคความผิด
5) กฎหมายว่าด้ วยนิติกรรมและสัญญา
6) กฎหมายลักษณะหนี้
7) กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานอกสั่งและลาภมิควรได้
8) กฎหมายแพ่งว่าด้ วยครอบครัว
9) กฎหมายแพ่งว่าด้ วยมรดก
10) กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
11) กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 2
12) กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
13) พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล
14) กฎหมายลักษณะพยาน
15) กฎหมายล้ มละลาย
16) กฎหมายรัฐธรรมนูญ
17) กฎหมายปกครอง
18) เอกเทศสัญญา 1
19) เอกเทศสัญญา 2
20) กฎประกันด้ วยบุคคลและทรัพย์
21) กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
22) กฎหมายตั๋วเงิน
23) กฎหมายประกันภัย
5.2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่ต่ากว่า 4 หน่วยกิต
5.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต
ข้ อ 6 เมื่ อ นั ก ศึ กษาสอบผ่ านในรายวิช าครบจ านวนหน่ ว ยกิต ตามข้ อ 5.2 แล้ ว จะต้ อ งได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ข้ อ 7 นักศึกษาจะต้ องยื่น คาร้ องแสดงความจ านงขอรับอนุ ปริญญานิ ติศาสตร์ต่อส่ วนทะเบียน
และประมวลผลภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลั ยกาหนด มิฉะนั้น จะไม่ ได้ รับการพิจ ารณา
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น

ข้ อ 8 ค่าธรรมเนียมในการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ 1,000 บาท
ข้ อ 9 ให้ อธิการบดีเป็ น ผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี้ และให้ มีอานาจตีความวินิจฉั ยชี้ข าดปั ญหา
เกีย่ วกับการปฏิบัติตามข้ อบังคับนี้ คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554
(ลงนาม) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

