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คณะนิติศาสตร จับมือภาคเอกชน ผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ

เพื่อสรางนักกฎหมายรุนใหมที่มีทักษะวิชาการ และทักษะที่จําเปนในการขับเคลื่อนประเทศและ

พัฒนาเมืองขอนแกน สู Thailand 4.0

 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แถลงขาว โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพดานการ

บริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เปนการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสรางของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

นิติศาสตร (น.บ.) ที่มีความยืดหยุนตอการ เปลี่ยนแปลง และสรางโอกาสการเรียนรูอยางมีบูรณาการะหวางกฎหมายกับบริหารธุรกิจใหแก

นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ

 ลกัษณะเดนทีส่าํคญัของโครงการ คอืการจดัการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุนตอการเปลีย่นแปลงของประเทศ โดยเนนการมสีวนรวมถายทอด

องคความรูและเรยีนรูซ่ึงกนัและกนั ระหวางภาควิชาการและภาคเอกชน/ผูประกอบการ ไดแก คณะนติศิาสตร คณะบรหิารธรุกจิและการบัญชี 

หอการคาจังหวดัขอนแกน และบรษัิทขอนแกนพัฒนาเมอืง (เคเคททีี) โดยใชกลยทุธการจดัการเรยีนการสอนและสภาพแวดลอมท่ีสงเสรมิการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) นําไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงสรางสรรคพรอมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค

ความรูใหมมุงผลลพัธใหนักศกึษาฝกทกัษะท่ีจาํเปนเพ่ือรองรบัความตองการของสถานประกอบการตางๆ ในลกัษณะ Action Learning และฝก

ทักษะ Creative and Design ในการสรางสรรคและออกแบบ Start up ผูประกอบการ และผูประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสรางนักกฎหมายรุน

ใหมที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จําเปนในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแกนสู Thailand 4.0

 โอกาสและความกาวหนา คอื นักศกึษามโีอกาสเรียนรูอยางบูรณาการระหวางกฎหมายกับการ บรหิารจัดการทางธรุกจิ เพือ่พฒันาตนเอง

ใหเปนนกักฎหมายทีม่ศีกัยภาพดานการบรหิารจดัการธรุกจิ (Entrepreneurial Lawyer) โดยออกแบบการเรียนแบบชดุวชิาท่ีเนนการปฏบิตักิาร

จริงจํานวน 5 Module ไดแก

 Module 1 : Law and Business Environment

 Module 2 : Business Planning and Strategic Management

 Module 3 : Startup Modern Entrepreneurs, Social Enterprise and Business Ethic

 Module 4 : Workshop Business Investment and Operation

 Module 5 : Research Methodology
 โอกาสเมือ่สําเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร นักศกึษาจะไดรบัวฒุปิรญิญาตรทีางกฎหมาย และ นกัศึกษาจะไดรบัประกาศนยีบัตรหลกัสตูร

อบรม Mini MBA ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพรอม บันทึกแสดงวิชาโทการบริหารจัดการธุรกิจ (Minor Subject) เปนการเพิ่มเติม

ความกาวหนานักศึกษามีสิทธิเขาศึกษาตอและเทียบเทารายวิชาในระดับปริญญาโท M.B.A. วิชาเอกการจัดการผูประกอบการ พาณิชยและ

นวัตกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลา 1 ป โครงการผลิตนัก

กฎหมายที่มีศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจเปดรับนักศึกษาตั้งแตป การศึกษา 2562 เปนตนไปโดยรับนักศึกษาจํานวน 100 คน

“เปดโลกทัศนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการคณะนิติศาสตร”

 วันท่ี 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 คณะดําเนินโครงการเปดโลกทัศนและแลกเปล่ียนเรียนรูการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะนิติศาสตร ณ University of Danangประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management หรือ HRM) คือกระบวนการที่จัดการนําเปาหมายของบุคลากรและ

เปาหมายขององคกรใหมาบรรจบกัน เพื่อผลสําเร็จรวมกันของท้ังองคกรและบุคคล องคกรที่ประสบความสําเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว จะตองมีระบบการบริหารจัดการตั้งแตขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก

(Selection) การกระจายไปทาํงาน (Deployment) การพฒันาบคุลากร (Development) ตลอดจนการรกัษาใหคงอยูกบัองคกร (Retention) อยางมี

ความสุข ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในหลายๆ ดาน เชน เศรษฐกจิ สังคม การเมอืงและเทคโนโลย ีรวมถึง Disruptive Technology

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศสรางโอกาส

ที่ทาทายใหม ๆ หรือการสนับสนุนใหทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพและสมรรถนะ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลงาน

(Key Performance Indicators – KPI) เพื่อเกิดการพัฒนาทักษะ (skill) ความรู (knowledge) หรือความสามารถ (ability) ซึ่งจะทําใหเกิด

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continual improvement) เพราะบุคลากรเปนสวนที่สําคัญขององคกรเพราะเปนตัวกําหนดความสําเร็จ

สะพานเชื่อมชุมชนและนักศึกษา ในการเรียนรูพื้นที่จริงกับโครงการศึกษาแมนํ้าโขงกับการพัฒนา:

นิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขง

 เมื่อวันที่1-3 มิถุนายน 2562 ศูนยศึกษาประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ รวมกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโครงการศึกษาแมนํ้าโขงกับการพัฒนา: นิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขง

ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 40 คน ท้ังจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยในภาคอื่น ๆ

เขารวมคายดวย

 โดยไดรับเกียรติจากทานอาจารยสุรสีห โกศลนาวินเปนประธานในการเปดโครงการและใหกําลังใจกับผูเขารวมคายตลอดเวลา 3 วัน

และอาจารยสุวิทย กุหลาบวงษ เปนผูจัดกระบวนการหลัก และมีเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปนคณะทํางานดวย

 การจัดโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาไดเรียนรูนิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขงตั้งแตอําเภอทาบอจังหวัดหนองคาย ไปจนถึงอําเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย โดยผานการสํารวจแมนํ้าโขง และสํารวจลุมน้ําท่ีเชื่อมตอแมนํ้าโขง และฟงการบรรยายของนักวิชาการ และผูนําชุมชนในพ้ืนที่

ที่ใหความรูทั้งประวัติศาสตรภูมิศาสตรลุมนํ้า นิเวศวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงและการพัฒนาภาคอีสาน และนิเวศชุมชนในแตละพื้นที่ ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าโขง ตลอดจนกรณีปญหาการสรางประตูระบายนํ้าศรีสองรัก นอกจากนี้นักศึกษาไดลงพื้นที่ศึกษาดวยตนเอง

ผานการสังเกตวิถีชีวิต และสัมภาษณชาวบานในพื้นที่เพ่ือเรียนรูกับชุมชน โดยคายเรียนรูเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนกันในกลุมยอยและ

กลุมใหญของผูเขารวมคาย

 ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูพ้ืนท่ีจริง ไดเห็นคุณคาทางนิเวศวัฒนธรรม ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การไดเรียนรูแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาที่มาจากหลายมหาวิทยาลัย ไดเปดโลกทัศนในมุมมองทางสังคมและสิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชนที่

เกีย่วของ อาทเิชน สิทธชิมุชน สทิธใินการจดัการทรพัยากร สทิธิในขอมลูขาวสาร ตลอดจนกฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วของดวย นบัไดวาเปนการ

ปลูกฝงวัฒนธรรมการเคารพสิทธิใหกับนักศึกษา และการสรางนิติทัศนะรับใชสังคมที่นักศึกษาจะมีความตระหนักสนใจปญหาทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชเปนฐานในการเรียนรูและศึกษาเรื่องอื่นๆในเชิงวิเคราะห/วิพากษตอไป


