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      เลาเร�่องกฎหมาย รอบรั้วนิติศาสตร มข.

      
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

คณะนิติศาสตร จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ลงนาม MOU เพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาเพื่อเขาสูวิชาชีพขั้นสูง

ภายใต "การจัดการศึกษา Interdisciplinary เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง”
(1) หลักการและเหตุผล

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ หองประชุม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 คณะนิติศาสตร และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รวมลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

ในการพฒันาความรวมมอืทางวชิาการระหวางกนั เพือ่สรางโอกาสการเรยีนรูและเปนการพฒันาขดีความสามารถ

ของนักศึกษา ใหมีทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของและสัมพันธกัน ซึ่งจะเปนการ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงบูรณาการรายวิชาทางดานการจัดการ

ผูประกอบการ (Entrepreneurship Management) และ กฎหมายธุรกิจ (Business Law) เขาไปในหลักสูตรและ

การจัดการศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนเปนวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี

ของหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรเสริมทักษะดานการบริหารจัดการและดานกฎหมาย

(2) การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

 ผูบรหิารท้ังสองคณะมคีวามเชือ่มัน่วา ความรวมมอืในครัง้นีจ้ะสามารถสรางประโยชนสงูสดุใหเกดิโดยตรง

แกนักศึกษา และสรางโอกาสความทาทายตอการเรียนรูยุคใหม ไดแก

 1. การจดัการศกึษา/หลกัสตูรควบปรญิญาตร-ีปรญิญาโท (กฎหมาย-การจดัการผูประกอบการ พาณิชยและ

นวัตกรรม)

 2. การจัดการศึกษา/หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) 

 3. การจัดหลักสูตรอบรม Interdisciplinary Program : Entrepreneurship Management and Business Law

คณะผูบริหาร คณาจารย เขาสวัสดีปใหม 2562 ศาสตราจารย (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ/อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เขาสวัสดีปใหม 2562

รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะผูบริหาร คณาจารย เขาสวัสดีปใหม 2562 อาจารยทองธาร เหลืองเรืองรอง

ผูพิพากษาศาลฎีกา/อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะนิติศาสตร รวมกิจกรรมสานฝนสูมหาวิทยาลัย 
 วนัที ่3 มกราคม 2561 คณะนติศิาสตร โดย อาจารยปรศินา คาํชาย ผูชวยคณบด ีพรอมดวยบคุลากรทีเ่กีย่วของ

รวมจัดแสดงนิทรรศการสานฝนสูรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน เพ่ือเผยแพรขอมูลหลักสูตร 

และกระจายโอกาสใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหเขาถึงขอมูลทางการศึกษา ใหแกครู นักเรียน และ

ผูปกครอง

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

เพือ่ผลติบณัฑติใหมคีวามรูทางวชิาการดานกฎหมาย พรอมทัง้เสรมิทกัษะทีจ่าํเปนตอการประกอบวชิาชพีกฎหมาย 

มนีติทิศันะตามแบบแผนและครรลองแหงประชาธปิไตยยดึมัน่ในอดุมการณแหงจรยิธรรมนกักฎหมาย นอกจากนี้

ยังมีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  เพื่อเสริมทักษะตาง ๆ  และตอยอดการศึกษา เชน โครงการตอยอดการศึกษา

แบบกาวหนาของนักศึกษานิติศาสตร (เรียนปริญญาตรีตอยอดปริญญาโท หลักสูตร 4+1 ป) เปนตน

 ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ไดรับความสนใจจากครู นักเรียน และผูปกครองสอบถามขอมูลตาง ๆ

เปนจํานวนมาก โดยในปการศึกษา 2562 TCAS62 คณะนิติศาสตร ไดเปดรับนักเรียนทั้งหมด 5 รอบ โดยผูที่สนใจ

สามารถติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดที่ http://law.kku.ac.th

หองเรียน 4.0 ประยุกตใช Application กระตุนนักศึกษามีสวนรวมในชั้นเรียน

 ปจจุบันโลกเราไดเปล่ียนผานเขาสูยุคดิจิตอลเปนที่เรียบรอย นวัตกรรมเหลานี้ไดทําใหโลก

เกิดการเปล่ียนแปลงหลายสิ่งหลายอยาง ไมวาจะเปนทางดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร ที่ทุกวันนี้

การสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรกเปนชองทางสําคัญที่ขาดไมได รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ที่ชีวิตประจําวันของคนเราจําเปนตองมีอินเทอรเน็ตเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต หรือแมกระทั่ง

วงการการศึกษาเองก็เกิดการเปล่ียนแปลงไมนอยเชนกัน เพราะเชื่อวาการศึกษาของเด็กไทยยุคใหม

จําเปนตองพึ่งเทคโนโลยีเขาชวย

 ซึ่งในรายวิชากฎหมายวาดวยทรัพย สําหรับนักศึกษาชั้นป 1 โดย อาจารยบุษกร ปราบ ณ ศักดิ์

ไดนําเอาแอฟลิเคชั่น ท่ีมีชื่อวา ่Flipgrid ่ มาประยุกตใชในการจัดการศึกษาเพื่อกระตุนนักศึกษา

ในการมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยอาจารยผูสอนเปนผูสรางขอคําถามและสามารถใสขอมูลเนื้อหา

รายวิชาหรือเชื่อมโยงลิงคตาง ๆ ใหนักศึกษาเขาไปศึกษาและตอบคําถามผานการบันทึกเปน

คลิปวิดิโอและสงใหอาจารยผู สอนตรวจผานแอฟลิเคชั่นนี้ ซึ่งเปนกิจกรรมยอยในชั้นเรียนที่

นักศึกษาใหความสนใจและตั้งใจเปนอยางมาก

 โดยอาจารยบุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารยประจําวิชาไดเปดเผยวาในปจจุบันนักศึกษาทุกคน

ตางก็มีสมารทโฟนและสามารถโหลดแอฟฟลิเคชั่นตาง ๆ ได จึงไดออกแบบกิจกรรมในการจัดการ

เรยีนการสอนโดยนาํเอาเทคโนโลยเีขามาเปนเคร่ืองมอือยางหนึง่ในการเรียนรู ผานแอฟลิเคชัน่ดงักลาว

เพ่ือกระตุนนักศึกษาใหมีสวนรวมในชั้นเรียน รวมถึงการสรางทักษะทางวิชาการ ทักษะการใช

เทคโนโลยี และการทํางานรวมกันเปนทีมของนักศึกษาอีกดวย

 ปจจบุนัคณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดมุงการพฒันาหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน

ที่มีความหลากหลาย ประกอบกับ

กลยทุธการจดัการเรียนการสอนโดยให

อาจารยทาํหนาทีเ่ปน Interactive ควบคู

กับ Information และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเปนสิง่แวดลอมในการ

เรียนรู เพื่อผลิตนักกฎหมายรุนใหมให

ตอบโจทยกับทิศทางการเปล่ียนแปลง

พรอมทั้งมีนิติทัศนะรับใชสังคมตอไป

คณะนิติศาสตร 3 สถาบันชั้นนําของประเทศ ผนึกกําลังสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
(1) หลักการและเหตุผล

 เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชมุคณะนติศิาสตรมหาวทิยาลยัขอนแกน ผูบรหิารคณะนติศิาสตร ๓ สถาบนั ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพรชัย 

วสิทุธศิกัดิ ์คณบดคีณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม อาจารยศภุวชัร มาลานนท คณบดคีณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร และผูชวยศาสตราจารย

กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง (MOU) เพื่อสงเสริมความรวมมือ

ระหวางกันในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาคณะแบบกาวกระโดด การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดานการประเมินคุณภาพทางดานวิชาการและการประเมินคุณภาพสถาบัน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณแนวปฏิบัติที่ดีพรอมการพัฒนา

ความรวมมือระดับคณะอยางเปนรูปธรรม

 ผูบริหารทั้งสามสถาบันเชื่อมั่นวาMOU ระหวางกันนี้ จะเปนการผนึกกําลังสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ

สราง Impact ตอการเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนานักกฎหมายที่มีคุณภาพตอบโจทยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไดอยางยั่งยืน

(2) การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

 คูความรวมมือมีดําริรวมกันและเห็นชอบใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม4เรื่องไดแก

 2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา

 2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูในลักษณะ Showcase

 2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแนวปฏิบัติที่ดี (Show and Share : Best Practice)

 2.4 การจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร/สื่อสารสนเทศ (Virtual Classroom)

 โดยการประชุมจะมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ ซึ่งในครั้งตอไปกําหนดจัดในระหวางวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร จังหวัดสงขลา


