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	 คณะนิตศิาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแก่น	มจีดุมุง่หมาย
ทีผ่ลติบณัฑติใหเ้ป็นผูท้ีม่ปัีญญา	มทีกัษะ	ความรูท้างวชิาการ
ดา้นกฎหมาย	และการประกอบวชิาชพีทางกฎหมาย	ใหม้นิีติ
ทศันะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธปิไตย	ยดึมัน่ใน
อุดมการณ์แห่งจรยิธรรมนักกฎหมาย	 เพื่อสอดคล้องในยุค
ศตวรรษที	่21	อนัไดแ้ก่	ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม	ทกัษะ
สารสนเทศ	สื่อเทคโนโลย	ีทกัษะชวีติและอาชพี	มนิีตทิศันะ	
คุณธรรมจรยิธรรมของนกักฎหมาย	ซึง่สถานการณ์ปัจจุบนัมี
การเปลีย่นแปลงในดา้นการเมอืง	 เศรษฐกจิ	และสงัคม	อยา่ง
กา้วกระโดดและรวดเรว็	 เพื่อใหร้องรบักบัความเปลีย่นแปลง
และตอบสนองกบัวสิยัทศัน์ของคณะ	ดงัทีว่า่	“โรงเรียนสอน
กฎหมายทีผ่ลิตบณัฑิตให้มีนิติทศันะรบัใช้สงัคม”	คณะ
นิติศาสตร์จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
นกัศกึษา	เพือ่สง่เสรมิและพฒันาบณัฑติไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	จงึ
ไดม้กีารพฒันาการเรยีนรูบ้รูณาการแบบ	Interactive	Learning	
ซึง่ใชร้ปูแบบการสอนแบบมปีฏสิมัพนัธส์นบัสนุนดว้ยเครือ่งมอื
ทางเทคโนโลย	ีสนับสนุนกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของ
นักศกึษา	รวมถงึการจดักจิกรรมเสรมิทกัษะวชิาการ	ทกัษะ
วชิาชพี	และ	Non	–	Technical	Skills	การลงพืน้ทีเ่รยีนรูสู้่
ชุมชน	ซึง่เป็นการพฒันาการศกึษาของนักศกึษาทีจ่ะประสบ

มุมมอง

วิชาการ

ดงัที	่ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ติตบิด	ีใยพลู	
คณบดคีณะนิตศิาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

ไดก้ลา่วไวว้า่	

“ ความส�าเร็จของคณะ คือ การรักษาแก่นแท้

ในการสร้างคนคุณภาพ

และสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง ”

วิสัยทัศน์

	 “	โรงเรียนสอนกฎหมายท่ีผลิตบณัฑิตให้มีนิติทศันะรบัใช้สงัคม	”

พันธกิจ

 1.	 มีความรู้ทกัษะทางวิชาการด้านกฎหมายและทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย	

	 2.	 มีทกัษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ	(Interdisciplinary)	ส�าหรบัศตวรรษท่ี	21	และมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหปั์ญหาได้ด้วยตวัเอง

	 3.	 มีนิติทศันะ	คณุธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและส�านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม

	 4.	 มีทกัษะในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ	การวิเคราะหมี์ความสามารถใช้สารสนเทศใช้ส่ือสาร

อย่างเหมาะสม

	 5.	 มีความสามารถในการประยกุตใ์ช้ความรูท้างกฎหมายกบัการแก้ไขปัญหาข้อเทจ็จริงได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญา

 คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา	 กอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย	 มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย	 
ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย

ความส�าเรจ็ได	้หลกัสตูรและรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอน	จงึ
เป็นสว่นหน่ึงทีม่คีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของนกัศกึษา			
	 คณะนิตศิาสตร	์จงึตระหนกัถงึคณุคา่และความส�าคญั
เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการดงักล่าว	นอกจากการ
เรยีนการสอนแล้วยงัมบีทบาทเป็นผู้ดูแล	 ชี้แนะ	และแก้ไข
ปัญหาแก่นกัศกึษาทีอ่ยูใ่นความดแูลแทนผูป้กครอง	การสรา้ง
สมัพนัธภาพ	และความเขา้ใจระหว่างอาจารย์ที่ปรกึษากบั
นกัศกึษาไดอ้กีดว้ย	โดยมหีลกัการในการสง่เสรมิการเรยีนรู	้ใน
รูปแบบลกัษณะ	การแบ่งงานกจิกรรมกลุ่มย่อย	และเรยีนรู้
ศึกษาด้วยตนเอง	 ส่งผลให้นักศึกษารู้จ ักการใช้ชีวิตใน
มหาวทิยาลยั	รูจ้กัการใชช้วีติในฐานะการเป็นนกัเรยีนกฎหมาย	
มคีวามพรอ้มในดา้นต่างๆ	เชน่	ดา้นการเรยีนทีม่คีณุภาพ	รูจ้กั
การฟัง	การอ่าน	การสรุปประเดน็	และรูจ้กัการเขยีนวนิิจฉยั
กฎหมาย	เป็นตน้		
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	 การเรยีนรู้ในศตวรรษที	่ 21	ที่แปรเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเรว็	ในดา้นการศกึษาจงึตอ้งปรบัตวัและพฒันารปูแบบการ
เรยีนการสอนเพื่อดงึดูดใจผูเ้รยีน	ท�าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึ
อยากเรยีนรู้มากขึ้น	 ปัจจุบนัคณะนิติศาสตร์	 มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	 ใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย	 วเิคราะห์งานกลุ่ม	
อภปิราย	ท�ากจิกรรมกลุม่ในชัว่โมงเรยีนรายวชิา	อาท	ิกฎหมาย
สิง่แวดล้อม	หลกักฎหมายเอกชน	กฎหมายกบัสงัคม	หลกั
กฎหมายมหาชน	เป็นตน้	ซึง่เป็นอกีหน่ึงกระบวนการเรยีนรู้
ดา้น	Interactive	 learning	โดยเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูเ้ขา้ไป
สู่รายวชิาของแต่ละชัน้ปี	การที่นักศกึษาได้ใชส้ื่อการเรยีนรู	้
เทคโนโลยสีารสนเทศ	และกจิกรรมในสถานเรยีนรูน้อกพืน้ที	่
อนัเป็นกระบวนทศัน์ทีส่�าคญัเพื่อกระตุน้ใหน้ักศกึษาเกดิการ
เรยีนรูท้กัษะ	หลกัวธิคีดิ	และแนวทางวเิคราะหก์ฎหมายอยา่ง
มมีติริอบดา้น	รวมถงึมกีารจดัการสอบขอ้เขยีน	และตอบปัญหา
ทางกฎหมาย	ท�าใหน้ักศกึษาสามารถตรวจวดัความรูค้วาม
เข้าใจจากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในรูปแบบวิชาการอย่าง 
มีคุณภาพ	 	 อีกทัง้การเข้ามาศึกษาในคณะนิติศาสตร์นัน้	
นักศกึษาต้องม	ีคุณลกัษณะของบณัฑิต	คณะนิติศาสตร	์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น	5	ด้าน	ดงัน้ี
	 1.	มคีวามรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรู	้สามารถปฏบิตัิ
งานในสาขาวิชานิติศาสตร์	 ได้อย่างเหมาะสม	 รวมทัง้มี
จรยิธรรมแหง่วชิาชพีกฎหมาย		
	 2.	มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละรเิริม่สรา้งสรรค	์
โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาวชิานิตศิาสตรใ์นการแก้
ปัญหาการท�างานได	้
	 3.	มทีกัษะในดา้นการสือ่สาร	การวเิคราะหว์จิยั	การใช้
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการจดัการสมยัใหม	่

	 4.	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และจรรยาบรรณทางวชิาการ/
วิชาชีพและมีทกัษะความพร้อมด้านสงัคมที่จ�าเป็นต่อการ
ท�างานและการใชช้วีติในอนาคต
	 5.	มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กร
วชิาชพี	ทางดา้นกฎหมาย
	 จากคณุลกัษณะดงักลา่ว	นกัศกึษาจงึมคีวามพรอ้มใน
การเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ	คอื	มคีวามฝักใฝ่เรยีนรู	้กลา้แสดงออก	มี
ความคดินอกกรอบอยา่งสรา้งสรรค	์คดิเชงิวเิคราะห	์สามารถ
พฒันาองค์ความรูใ้หม่จากประสบการณ์ทีไ่ม่ไดม้แีค่ในต�ารา	
ประกอบกบัการน�าใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการคน้หาขอ้มลูเพิม่
เตมิและมคีวามทนัสมยั	ทนัยุค	ทนัต่อเหตุการณ์	การพฒันา
หลกัสูตรเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองของนกัศกึษา	พรอ้มกบัปรบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนการ
สอน	โดยน�าบรรยากาศสิง่แวดลอ้มและวถิทีอ้งถิน่มาใชใ้นการ
เรยีนรู	้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องคณะนิตศิาสตร	์ซึง่
เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะในการผลิต
บณัฑติทีม่นิีตทิศันะรบัใชส้งัคมอกีดว้ย

 

การบริหารการจัดการศึกษา

Interactive Learning
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	 นักศึกษาชัน้ปีที่	 1	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	ลงพืน้ทีเ่รยีนรูส้งัคม	สง่เสรมิทกัษะ	การเตรยีมความ
พรอ้มในการศกึษากฎหมาย	และส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นนิติ
ทศันะรบัใช้สงัคม	พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ภาคปฏิบตัิ	 	 ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง	ตลอดจนการปรบัตวัให้เข้า
กบัสงัคมในชัน้เรียนก้าวข้ามไปสู่การเรียนรู้สงัคมอ่ืน	
ภายนอกมหาวิทยาลยั	และสามารถน�าประสบการณ์ทีไ่ดจ้าก
การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการศึกษา
กฎหมายต่อไป	ซึง่มกีจิกรรมการลงพืน้ทีก่ารเรยีนรูน้อกสถาน
ทีห่ลายแหง่	ดงัน้ี
	 การเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่แบบยัง่ยนืผา่นเสน้ทาง
ผา้	ทีก่ลุม่หตัถกรรมคุม้สขุโข	บรรยายถงึประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่
กบัเสน้ใหม	่ภูมปัิญญาทอ้งถิน่	สูก่ารสากล	 พืน้ท่ีการเรียนรู้	
“ศาลเทพารกัษ์หลกัเมือง”	อนัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเป็น
ทีเ่คารพสกัการะของชาวขอนแก่น	“โฮงมนูมงัเมืองขอนแก่น”	
เทศบาลนครขอนแกน่	เป็นศนูยร์วบรวมทรพัยส์มบตั	ิอนัสือ่ถงึ
ความเป็นมาและเรือ่งราวเมอืงขอนแก่น	ซึง่เป็นทีจ่ะสะทอ้นให้
ผูค้นไดส้มัผสัถงึ	สภาพชวีติ	ความเป็นอยูข่องชาวขอนแก่นนบั
ตัง้แต่อดตี	จนถงึปัจจุบนั	บรรยายประกอบเรื่องความเชื่อกบั
การพัฒนาสังคม	 ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองขอนแก่น	
นักศกึษาได้เรียนรู้และสมัผสัวิถีชีวิตของคนท้องถ่ินผ่าน
การลงพืน้ท่ีการเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	และ
รว่มท�ากจิกรรมสาธารณประโยชน์ในการพฒันาพืน้ที	่ 	 	 	 	 	 	
 พื้นท่ีการเรียนรู้สถานสงเคราะห์เดก็มูลนิธิบ้าน
ลูกรัก	 โรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น	 และโรงเรียน 
ศรีสงัวาลย	์จงัหวดัขอนแก่น	นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร	์อาสา
รบัใชส้งัคม	ท�ากจิกรรม	5	ส.	และรว่มกจิกรรมนนัทนาการกบั
น้องๆ	อบรมวชิาการทางกฎหมาย	เรยีนรูเ้รือ่งราวและมมุมอง
ของคนพกิารทางสายตาต่อสงัคม	แบ่งปันโอกาสทางสงัคม	
กจิกรรมนนัทนาการ	การเรยีนรูพื้น้ท่ีเกษตรอินทรียวิ์ถีชมุชน
หนองเรือ	และบรรยายถึงสภาพสงัคมอีสาน	 จากอดีตถึง
ปัจจุบนั	และแนวทางการใชช้วีติของคนอสีานในอนาคต	และ
ลงมอืท�ากจิกรรม	ด�านา	ปลกูผกั	ท�าปุ๋ ยคอก	ณ	สวนเกษตรมกีนิ 
อ�าเภอหนองเรอื	จงัหวดัขอนแก่น	เป็นตน้	

วิถี
ชีวิต

ชุมชน
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Social 

Responsibility

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
	 นอกเหนือจากการเรียนการศึกษาในคณะแล้ว	
นกัศกึษา	คณะนิตศิาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแก่น	สรา้งสรรค์
กจิกรรมที่พฒันาสงัคมและชุมชนให้มคีวามน่าอยู่	 เกดิการ 
เรยีนรูพ้ ืน้ฐานสงัคม	การวเิคราะหช์ุมชน	ปลกูฝังใหน้กัศกึษา	
มจีติอาสา	มจีติส�านึกสาธารณะ	และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	
เป็นการสง่เสรมิกจิกรรมสาธารณประโยชน์	และกจิกรรมเพือ่
ชว่ยเหลอืดา้นมนุษยธรรมใหด้ยีิง่ขึน้	

นักศึกษา	ภาคบณัฑิต	บริหารจดัการและดแูลส่ิงแวดล้อม 
	 นักศกึษา	คณะนิติศาสตร์	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	 
ภาคบัณฑิต	 มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม	 ตระหนักถึง 
ความส�าคญัของกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 
สู่การเป็นบณัฑติทีม่นิีตทิศันะรบัใชส้งัคม	สามารถน�าความรู้
ทางกฎหมายไปแก้ปัญหา	 รวมถึงสร้างเครื่องมอืแก้ปัญหา 
สิง่แวดล้อมของท้องถิน่	 ใหส้อดคล้องกบัการอยู่ร่วมกนัของ
คนในสงัคมไดอ้ยา่งยั ่่่ งยนื
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Ready 
to work

  “ กิจกรรมในคร้ังนี้ท�าให้รู้ว่า นิติฯ มข.

ไม่เพียงแต่สร้างทักษะ

ทางวิชาการให้กับนักศึกษา แต่ยังให้ 

ทักษะชีวิต ทักษะในการท�างาน

เพ่ือให้เราเป็นบัณฑิตที่พร้อม

รับใช้สังคมอย่างแท้จริง ”

นายภมูภิาค	ภพูนันา	
นกัศกึษาชัน้ปีที	่4

	 การกา้วเขา้สูโ่ลกของการท�างานเป็นอกีหน่ึงจดุเปลีย่น
ส�าคัญของนักศึกษาชัน้ปีที่	 4	 นอกจากทักษะความรู้ทาง 
ดา้นวชิาการแลว้	อกีทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบันกัศกึษาในศตวรรษ 
ที	่21	คอื	ทกัษะการวางตวัในสงัคม	ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ	์ 
รวมถงึทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ	คณะนิตศิาสตร	์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จงึไดเ้ลง็เหน็ความส�าคญัของการสรา้ง
บณัฑติที่ใหม้คีวามรอบรูท้างด้านวชิาการ	และต้องมทีกัษะ
ต่างๆ	 รอบด้านท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ	 มี 
ความพรอ้มก่อนก้าวสู่โลกของการท�างาน	เพ่ือสรา้งมลูค่า
เพ่ิมให้แก่บณัฑิตของคณะ	การจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม	
การได้รบัการอบรมเพิม่พูนทกัษะจากผู้มปีระสบการณ์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู	้การฝึกภาคปฏบิตักิาร	เชน่	ฝึกปฏบิตัวิา่ความ
ในศาลจ�าลอง	 (Moot	Court)	 เพื่อใหเ้หน็สภาพแวดลอ้มของ
สงัคมการท�างานในชวีติจรงิ	รวมถงึการศกึษาดงูาน	เสรมิทกัษะ
ดา้นภาษา	และพฒันาบุคลกิภาพ	การวางแผนและการเตรยีม
ความพรอ้มใหแ้ก่นักศกึษา	จงึเป็นหน้าทีห่ลกัของคณะ	ทีจ่ะ
เป็นแรงผลกัดนัและขบัเคลือ่นในการเตรยีมความพรอ้มสูอ่าชพี
การท�างานใหแ้ก่นกัศกึษา	ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพพรอ้มเขา้สู่
โลกการท�างานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ
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	 “ผมรูส้กึประทบัใจรปูแบบของการเรยีนการสอนของ
คณาจารยม์ากๆ	เพราะมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษา
ในรายวชิากฎหมายกบัสงัคมเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งวถิี
ชีวิตพื้นบ้าน	 ซึ่งเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรม	 อาจารย ์
และเจา้หน้าทีจ่ะพานกัศกึษาไปดชูวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้น
ในพื้นที่ต่างๆ	ซึ่งสามารถจุดประกายความคดิให้นักศึกษา 
ไดรู้จ้กัวถิชีวีติทอ้งถิน่	อกีทัง้	อาจารยไ์ด้ออกแบบกิจกรรม
ต่างๆ เ พ่ือใ ห้ นักศึกษาปรับตัวใ ห้ เ ข้ากับ วิชา ชีพ 
ด้านกฎหมาย	 เช่น	การสอบอธบิายหลกักฎหมายดว้ยปาก
เปล่า	และทกัษะการเขยีนตอบขอ้กฎหมาย	ซึง่เป็นประโยชน์
ต่อนกัศกึษาปี	1	มากครบั”

“ เพราะนอกจากความรู้ทางวิชากฎหมายแล้ว

ตัวผมเองก็ได้รับหลักคิดหรือวิธีคิด 

ในมุมของนักกฎหมาย

ที่ต้องผสานความถูกต้องชอบธรรม

และเป็นธรรมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

อย่างสมดุลที่สุดอีกด้วย ”

นายศรายทุธ	นาคมณ	ี
นกัศกึษาชัน้ปีที	่1

มุมมอง

นักศึกษา

	 “การจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร	์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จะเป็นเชงิบรูณาการ	มกีารลงพืน้ทีต่่างๆ	
เพือ่ทีจ่ะไดรู้ถ้งึปัญหาทีเ่กดิขึน้จากพืน้ทีน่ัน้	และขอ้กฎหมายที่
บญัญตัขิึน้เพือ่คุม้ครองและดแูลปัญหาเหลา่นัน้	เชน่	กฎหมาย
ทีเ่กีย่วกบัคนพกิาร	กฎหมายทีเ่กีย่วกบัเดก็ก�าพรา้	ทีบ่ญัญตัิ
ขึน้เพื่อคุม้ครองและท�าใหบุ้คคลเหล่านัน้	มสีทิธเิท่าเทยีมกบั
บุคคลทัว่ไปในสงัคม	ทางอาจารยผ์ูส้อนยงัไดม้กีจิกรรมต่างๆ	
ทีส่ง่เสรมิการเรยีนของนกัศกึษา	และสามารถเข้าพบอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพ่ือพูดคุยหารือร่วมกันได้	 ซ่ึงเป็นส่ิงดีแก่
นักศึกษาท่ีจะสามารถรบัมือและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิด
ขึน้ได้ค่ะ”
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	 “หากกลา่วถงึวธิกีารเรยีนและใชช้วีติในมหาวทิยาลยั
ให้มคีวามสุขนัน้มอียู่มากมาย	ซึ่งไม่ได้บญัญตัไิว้อย่างเป็น
ทางการจากนักวชิาการท่านใด	การเรยีนให้มคีวามสุขและ
ประสบความส�าเรจ็นัน้	 ไม่ใช่การเรยีน	อ่านหนังสอื	ทีศ่กึษา
เรยีนรูค้นเดยีว	แต่กิจกรรม	“เพ่ือนช่วยเพ่ือน”	ช่วยเสริม
สร้างความรู้ทางวิชาการในรายวิชาท่ีเรียน	และสร้าง 
ความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างเพ่ือน	โดยเพือ่นทีส่มคัรใจท�าหน้าที่
เป็นตัวแทนในการทบทวนเน้ือหาวิชาเรียนให้กับเพื่อนๆ	 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้	 แบ่งปันเน้ือหา	และเอกสารในการเรยีน 
รว่มกนั	ท�าใหเ้พือ่นไดรู้จ้กักนัและชว่ยเหลอืกนัมากยิง่ขึน้ครบั”		

“ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นกิจกรรมที่ท�าให้ได ้

แลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนเนื้อหาและรู้จักเพื่อนๆ เพิ่ม

มากข้ึน บางคนมาเข้าร่วมกิจกรรม 

บางคนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้เอกสารประกอบ 

การทบทวนเนื้อหา เพื่อนช่วยเพ่ือนเป็นอะไรที่ดีมากๆ 

ไม่ ใช่แค่ช่วยเรื่องเรียน แต่เราช่วยกันทุกเร่ือง 

ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ ”

นายชยัมงคล	แทน่หนิ
นกัศกึษาชัน้ปีที	่3

“ การจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเชิงบูรณาการ 

มีการลงพื้นที่ต่างๆ 

เพ่ือที่จะได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากพื้นที่นั้น 

และข้อกฎหมายที่บัญญัติข้ึน

เพ่ือคุ้มครองและท�าให้บุคคลเหล่านั้น

มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม ”

นางสาววรศิรา	สนิเตมิ	
นกัศกึษาชัน้ปีที	่1
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ดัชนี

กิจกรรมและโครงการ

					ชัน้ปีท่ี	1
	 1.	 การเตรยีมความพรอ้มและทกัษะในการเป็นนกัศกึษา
กฎหมาย
	 2.	 กจิกรรมรอ้งเพลงเชยีรใ์นชัน้เรยีน	
	 3.	 พืน้ทีก่ารเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่แบบยัง่ยนืผ่าน
เสน้ทางผา้
	 4.	 พืน้ทีก่ารเรยีนรูพ้ ืน้ที	่ “ศาลเทพารกัษ์หลกัเมอืง”	และ	
“โฮงมนูมงัเมอืงขอนแก่น”
	 5.	 พืน้ทีก่ารเรยีนรูพ้ ืน้ทีส่ถานสงเคราะหเ์ดก็
	 6.	 พืน้ทีก่ารเรยีนรูโ้รงเรยีนคนตาบอดขอนแก่น
	 7.	 พืน้ทีก่ารเรยีนรูพ้ ืน้ทีโ่รงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแก่น
	 8.	 พืน้ทีก่ารเรยีนรูพ้ ืน้ทีเ่กษตรอนิทรยีว์ถิชีมุชนหนองเรอื
	 9.	 การสรปุผลโครงการพฒันาทกัษะการเรยีนรูภ้าคปฏบิตัิ
	 10.	 โครงการตดิอาวธุทางปัญญา	
	 11.	การเรยีนรูแ้บบ	 Interactive	Learning	รายวชิาหลกั
กฎหมายมหาชน,	 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน,	 กฎหมาย 
วา่ดว้ยนิตกิรรมและสญัญา
 โดย	คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษาชัน้ปีท่ี	 1	 
ปีการศึกษา	2560

					ชัน้ปีท่ี	2
	 1.	 กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ	 
Interactive	Learning
	 2.	 โครงการทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาผลการศึกษา	 
นกัศกึษาชัน้ปีที	่2	
	 3.	 ทบทวนเน้ือหารายวชิา	กฎหมายอาญา	1,	กฎหมาย 
วา่ดว้ยหน้ี,	กฎหมายวา่ดว้ยทรพัย,์	กฎหมายวา่ดว้ยละเมดิฯ,		
เอกเทศสญัญา	1
	 4.	 โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัพระราชบญัญตั ิ
การแขง่ขนัทางการคา้	พ.ศ.	2560
	 5.	 โครงการเสรมิทกัษะภาษาองักฤษส�าหรบันักศึกษา	 
ชัน้ปีที	่2
	 6.	 สรุปและประมวลผลกจิกรรมโครงการทบทวนความรู้
เพื่อพฒันาผลการศกึษา	 “รายวชิา	กฎหมายว่าด้วยตัว๋เงนิ,	
กฎหมายอาญา	 3,	 กฎหมายว่าด้วยประกนัด้วยบุคคลและ
ทรพัย,์	กฎหมายวา่ดว้ยตวัแทนนายหน้าประกนัภยั”
	 โดย	คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษาชัน้ปีท่ี	 2	 
ปีการศึกษา	2560

					ชัน้ปีท่ี	3
	 1.	 โครงการอบรมหลกัสตูร	 “การสบืทอดธุรกจิครอบครวั
อยา่งสรา้งสรรค”์	
	 2.	 โครงการเสริมทักษะวิชาการนักศึกษาชัน้ปีที่ 	 3	 
“รายวชิา	กฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน,	กฎหมายวธิพีจิารณา
ความแพง่	2,	กฎหมายวา่ดว้ยมรดก,	กฎหมายวา่ดว้ยพยาน
หลกัฐาน”
	 3.	การประชุมนักศกึษาชัน้ปีที่	 3	และอาจารย์ทีป่รกึษา 
พบนกัศกึษาชัน้ปีที	่3
	 4.	การประมวลผลการเรียนและเขียนตอบข้อสอบ 
กฎหมาย	
 โดย	คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษาชัน้ปีท่ี	 3	 
ปีการศึกษา	2560

					ชัน้ปีท่ี	4
	 1.	 โครงการเสรมิทกัษะรายวชิากฎหมายล้มละลายและ 
ฟ้ืนฟูกจิการ	
	 2.	 โครงการเสรมิทกัษะรายวชิากฎหมายภาษ	ี
	 3.	กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารท�างาน
	 โดย	คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษาชัน้ปีท่ี	 4	 
ปีการศึกษา	2560

 	 	 	ภาคบณัฑิต
	 1.	ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม	่(ภาคบณัฑติ)
	 2.	ประชมุนกัศกึษาภาคบณัฑติ	
	 3.	โครงการสรุปและประมวลความรูก่้อนสอบปลายภาค	 
(ภาคบณัฑติ)			
	 4.	โครงการสรปุและประมวลผลกจิกรรมภาคบณัฑติ		
	 5.	กจิกรรมศกึษาดงูานนอกพืน้ที	่
	 โดย	คณะกรรมการบริหารจดัการศึกษาภาคบณัฑิต	 
ปีการศึกษา	2560



ที่ปรึกษา

คณะท�างาน

จัดทำ�เมื่อ สิงห�คม พ.ศ. 2561  l  จำ�นวน 1,500 ฉบับ (พิมพ์ครั้งที่ 2)  l  โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย� จังหวัดขอนแก่น

อ.ด�รณี  ร�ชภูเขียว พรณิส�  วัฒนศิริ สุฑ�ทิพย์  แก้วห�วงค์ พรพรรณ  จันทร์โสด� กรรณิก�  บูระวงษ์  พชร  โนนทิง ศิรินพร  แพงศรี
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