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Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

คณะนิติศาสตร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 42 ป

แหงการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร โดยอาจารยกชพร มุสิกบุญเลิศ ผูชวยคณบดี

ฝายบรหิารทรพัยากรบคุคล พรอมดวยตัวแทนบคุลากรรวมมอบชอดอกไมแสดงความยนิดีกบั ศ.ดร.สรุศักด์ิ วงศรตันชีวนิ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

คณะนิติศาสตร ขอแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 2563 ทุกทาน
 คณะนิติศาสตร ไดจัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ขอนแกนฮอลล ช้ัน 5 ศูนยการคาเชนทรัลพลาซา ขอนแกน และทําการ

ฝกซอมยอยในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 และผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ที่ผานมา โดยในปนี้มีผูสําเร็จการศึกษา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 683 คน

สังคมแหงความรูสูการแบงปนชั้นปที่ 2 (เพื่อนชวยเพื่อน)
“กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป”

 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา ช้ันปที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการสังคมแหงความรูสูการแบงปน (เพื่อนชวยเพื่อน) 

ในรายวิชา กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป โดยไดรับความรวมมือจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และไดรับเกียรติจาก

อาจารย ดร.สุชาติวัฒน ณัฏประเสริฐ รวมสรุปประมวลรายวิชาทบทวนเนื้อหากอนสอบ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 2 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมดังกลาว พรอมสงเสริม

เรื่องการแบงปน การใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และพัฒนาทักษะที่จําเปน อีกทั้งยังเปนการเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผลการศึกษาใหดียิ่งขึ้น

การประชุุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลืือกบุคคลืเข้้าศึึกษาต่อคณะ
นิิติศึาสตร์ มหาวิทยาลืัยข้อนิแก่นิ ประจำำาปีการศึึกษา 2564 (TCAS64)

	 วันัที่่�	16	ธันัวัาคม	2563	คณะนิติิศาสติร์	์จััดปร์ะชุุมเติร์ย่มควัามพร์อ้มการ์คัดเลือืกบุคุคลืเข้า้ศึกษา	หลืกัสูติร์นติิิศาสติร์บุณัฑิติิ 

สาข้าวัิชุานิติิศาสติร์์	 ปร์ะจัำาปีการ์ศึกษา	 2564	 โดย	 ร์องศาสติร์าจัาร์ย์วันิดา	 แสงสาร์พันธั์	 ร์องคณบุด่ฝ่่ายบุร์ิหาร์งานวัิชุาการ์ 

ในฐานะปร์ะธัานคณะกร์ร์มการ์สอบุคัดเลืือก	ณ	ห้องปร์ะชุุมคณะนิติิศาสติร์์	โดยปีการ์ศึกษา	2564	น่�	คณะกำาหนดร์ับุบุุคคลื 

เข้้าศึกษาในหลืักสูติร์นิติิศาสติร์บุัณฑิิติ	จัำานวัน	3	ร์อบุ	ดังน่�

รอบที่่� 1 รอบ Portfolio แบ่งการคััดเลืือกเป็็น 2 โคัรงการ ได้แก่ 

	 2.1	โคร์งการ์คุณธัร์ร์ม	จัร์ิยธัร์ร์ม

	 2.2	โคร์งการ์ผูู้้ม่ศักยภาพสูง	

	 โดยร์ับุสมัคร์ร์ะหวั่างวัันที่่�	9-18	ธัันวัาคม	2563

	 แลืะปร์ะกาศร์ายชุ่อผูู้้ม่สิที่ธัิสอบุสัมภาษณ์	ในวัันที่่�	8	มกร์าคม	2564

รอบที่่� 2 รอบโคัวตาภาคัตะวันออกเฉี่ยงเหนือ 

	 โดยร์ับุสมัคร์ร์ะหวั่างวัันที่่�	20	พฤศจัิกายน	–	4	ธัันวัาคม	2563

	 ปร์ะกาศผู้ังที่่�นั�งสอบุ	27	ธัันวัาคม	2563

	 ที่ดสอบุสมร์ร์ถะภาพหลืัก	25-26	ม่นาคม	2564

รอบที่่� 3 รอบ Admission

	 ร์ับุสมัคร์ร์ะหวั่างวัันที่่�	7	–	15	เมษายน	2564

	 ปร์ะกาศร์ายชุ่อผูู้้ม่สิที่ธัิสอบุสัมภาษณ์ในวัันที่่�	26	พฤษภาคม	2564

น้องๆ ที่่�สนใจสามารถติดตามข้้อมูลืข้่าวสารได้ที่่� 

Facebook	Fanpage	คณะนิติิศาสติร์์	มหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่น	

Facebook	Fanpage	การ์ร์ับุบุุคคลืเข้้าศึกษามหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่น

Website	คณะนิติิศาสติร์์	มหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่น

คณะนิิติศึาสตร์ ร่วมกับ คณะศึึกษาศึาสตร์ แลืะโรงเรียนิสาธิิตมหาวิทยาลืัยข้อนิแก่นิ 
ประชุุมหารือแนิวทางสร้างความร่วมมือแลืะแลืกเปลื่�ยนิทางวิชุาการร่วมกันิ 

พัฒนิานิวัตกรรมทางการศึึกษาตอบโจำทย์ต่อการเปลื่�ยนิแปลืง
	 เม่อวัันที่่�	 8	 มกร์าคม	2564	 เวัลืา	 13.00	น.	ณ	ห้อง

ปร์ะชุุมสำานักงานคณบุด่	คณะนิติิศาสติร์์	ได้ม่การ์จััดปร์ะชุุมหาร์ือ

เพ่อสร์้างควัามร์่วัมมือในการ์พัฒนาหลืักสูติร์	 การ์จััดการ์เร์่ยนการ์

สอน	การ์แลืกเปลื่�ยนองค์ควัามร์ู้	สร์้างนวััติกร์ร์มการ์จััดการ์ศึกษา

ร์องร์ับุต่ิอการ์เปลื่�ยนแปลืงข้องสังคม	 โดยม่	คณะนิติิศาสติร์	์

ปร์ะกอบุด้วัย	 ผูู้้ชุ่วัยศาสติร์จัาร์ย์กิติติิบุด่	 ใยพูลื	 คณบุด่ 

ร์องศาสติร์าจัาร์ย์วันิดา	 แสงสาร์พันธั์	 ร์องคณบุด่ฝ่่ายบุร์ิหาร์งาน

วัิชุาการ์	 พร์้อมด้วัยคณาจัาร์ย์ปร์ะจัำาหลืักสูติร์	 คณะศึกษาศาสติร์	์

ปร์ะกอบุด้วัย	 ร์องศาสติร์าจัาร์ย์	 ดร์.สุมาลื่	 ชัุยเจัริ์ญ	 คณบุด่ 

อาจัาร์ย์ไพทีู่ร์	 นาร์คร์	 ร์องผูู้้อำานวัยการ์โร์งเร์่ยนสาธัิติมหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่น	 (มอดินแดง)	 อาจัาร์ย์เบุญจัวัร์ร์ณ	 ป้อมแสนศร์่ 

ผูู้้ชุ่วัยผูู้้อำานวัยการ์ฝ่่ายวัิชุาการ์แลืะวัิจััย	(มอดินแดง)	อาจัาร์ย์สุเนติร์	ศร์่บุุญเลืิศ	ร์ักษาการ์แที่นร์องผูู้้อำานวัยการ์โร์งเร์่ยนสาธัิติ

มหาวิัที่ยาลืัยข้อนแก่น	 (ศึกษาศาสติร์์)	 	อาจัาร์ย์พร์ภวัิษย์	 ปัญญาสิที่ธัิ�	 ร์ักษาการ์แที่นผูู้้ชุ่วัยผูู้้อำานวัยการ์ฝ่่ายวิัชุาการ์แลืะวิัจััย	

โร์งเร์่ยนสาธัิติมหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่น	(ศึกษาศาสติร์์)

	 โอกาสน่�ไดป้ร์ะชุุมหาร์อืแนวัที่างควัามร์ว่ัมมอืที่างด้านวัชิุาการ์ร์ว่ัมกนั	เพอ่แลืกเปลื่�ยนองคค์วัามร์ู	้การ์บูุร์ณาการ์หลืกัสตูิร์

ให้ร์องร์ับุติ่อการ์เปลื่�ยนแปลืง	แลืะการ์บุร์ิการ์วัิชุาการ์เพ่อสังคม	ม่แนวัที่างดังน่�

	 1.	 การ์พัฒนาหลืักสูติร์	Pre-University	หร์ือ	Pre-degree	สำาหร์ับุนักเร์่ยนที่่�ม่ควัามสนใจัด้านกฎหมาย	เพ่อเติร์่ยม

ควัามพร์้อมก่อนเข้้าศึกษาติ่อในร์ะดับุอุดมศึกษา

	 2.	 การ์ออกแบุบุห้องเร์่ยน	Law	and	Social	Justice	ในโร์งเร์่ยน

	 3.	 การ์บุร์กิาร์วัชิุาการ์หลืกัสตูิร์อบุร์มร์ะยะสั�น	ห้องเร์ย่นสิที่ธัมินษุยชุน	โดยสร้์างเคร์อืข่้ายจัากผูู้้บุร์หิาร์สถานศึกษาหรื์อ

คร์ูในโร์งเร์่ยน	ที่่�ม่ควัามสนใจัด้านกฎหมาย

	 4.	 การ์แลืกเปลื่�ยนองคค์วัามร์ูร้์ว่ัมกนัร์ะหวัา่งบุคุลืากร์	นกัศกึษา	เพอ่ออกแบุบุกร์ะบุวันการ์เร์ย่นร์ูใ้นร์ปูแบุบุ	Problem	

Base	Learning	แลืะ	Phenomenal	Base	Learning	(PBL)

	 ซึ่ึ�งจัะได้ม่การ์สร์้างสร์ร์ค์แลืะออกแบุบุโปร์แกร์มติ่าง	 ๆ	 แลืะพัฒนาควัามร์่วัมมือร์ะหวั่างกันโดยม่เป้าหมายดำาเนินการ์ 

ในปีการ์ศึกษา	2564	น่�

สอบสัมภาษณ์คัดเลืือกนิักศึึกษารุ่นิท่� 1 เข้้าศึึกษาในิระดับบัณฑิิตศึึกษาภายใต้โครงการ 
Entrepreneurial Lawyer สร้างโอกาสการเรียนิร้้แบบบ้รณาการ 

ระหว่างกฎหมายกับบริหารธิุรกิจำให้แก่นิักศึึกษา ในิหลืักส้ตรบริหารธิุรกิจำมหาบัณฑิิต 
การจำัดการผู้้้ประกอบการ พาณิชุย์แลืะนิวัตกรรม 

	 เม่อวัันที่่�	 8	 มกร์าคม	 2563	 คณะนิติิศาสติร์์	 ปร์ะกอบุด้วัย	 อาจัาร์ย์นร์ากร์	 วัร์ร์ณพงษ์	 อาจัาร์ย์แที่นร์ัฐ	 คุณเงิน 

แลืะอาจัาร์ย์ณร์งค์วัิที่ย์	 มหาศิร์ิกุลื	 คณะบุร์ิหาร์ธัุร์กิจัแลืะการ์บุัญชุ่	 ปร์ะกอบุด้วัย	 ร์ศ.ดร์.กฤติพา	 แสนชุัยธัร์	 ผู้ศ.ดร์.สุกานดา 

นาคะปักษิณ	 แลืะ	 ผู้ศ.ดร์.อาร์่ย์	 นัยพินิจั	 ได้ดำาเนินการ์สอบุสัมภาษณ์ผู้่านร์ะบุบุ	 Zoom	Meeting	 เพ่อคัดเลืือกบุุคคลื 

เข้้าศึกษาร์ะดับุบุัณฑิิติศึกษา	 การ์จััดการ์เร์่ยนการ์สอนติลือดชุ่วิัติ	 (แบุบุร์ายวิัชุา)	 ภายใต้ิหลืักสูติร์บุร์ิหาร์ธัุร์กิจัมหาบัุณฑิิติ 

การ์จััดการ์ผูู้้ปร์ะกอบุการ์	 พาณิชุย์แลืะ

นวััติกร์ร์ม	 คณะบุริ์หาร์ธัุร์กิจัแลืะการ์

บุัญชุ่	 มหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่น	 ปร์ะจัำาปี 

การ์ศึกษา	2563

	 โคร์งการ์ผู้ลืิตินักกฎหมายที่่�ม่

ศักยภาพด้านการ์บุร์ิหาร์จััดการ์ธัุร์กิจั	

(Entrepreneurial	 Lawyer)	 เป็นการ์

จััดการ์ศึกษาร์ะดับุ	 ปร์ิญญาติร์่ติาม

โคร์งสร้์างข้องหลัืกสตูิร์นติิิศาสติร์บัุณฑิติิ

สาข้าวิัชุานิติิศาสติร์์	 (น.บุ.)	 ที่่�ม่ควัาม

ยืดหยุ่นติ่อการ์	เปลื่�ยนแปลืง	แลืะสร์้าง

โอกาสการ์เร์ย่นร์ูอ้ยา่งมบุ่รู์ณาการ์ะหวัา่ง

กฎหมายกับุบุร์ิหาร์ธัุร์กิจัให้แก่นักศึกษา	

สัมมนิาบุคลืากร ถอดสรุปบทเรียนิการพัฒนิางานิแลืะองค์กร 
แลืะเตรียมความพร้อมเปิดการศึึกษาภาคปลืาย ปีการศึึกษา 2563

	 เม่อวัันที่่�	21	ธัันวัาคม	2563	คณะนิติิศาสติร์์	จััดโคร์งการ์สัมมนาบุุคลืากร์	เพ่อถอดสร์ุปบุที่เร์่ยนการ์พัฒนางานแลืะ

องค์กร์	พร์้อมที่ั�งเป็นการ์เติร์่ยมควัามพร์้อมเปิดการ์ศึกษาภาคปลืาย	ปร์ะจัำาปีการ์ศึกษา	2563	ณ	บุ้านปูนการ์์เด้น	ข้อนแก่น

	 แลืะโอกาสน่�	 ได้ร์ับุเก่ยร์ติิจัากผูู้้ชุ่วัยศาสติร์าจัาร์ย์กิติติิบุด่	 ใยพูลื	 คณบุด่	 พร์้อมด้วัยคณะผูู้้บุร์ิหาร์	 แลืะคณาจัาร์ย์ 

ได้แสดงวิัสัยที่ัศน์ร์่วัมกันในการ์ที่ำางานเพ่อข้ับุเคล่ือน

องค์กร์	 ปร์ะจัำาปี	 2564	 พร์้อมสร์้างแร์งบัุนดาลืใจั	

(Inspiration)	 เพ่อให้บุุคลืากร์เกิดแนวัคิด	 (Idea) 

ในการ์สร์า้งสร์ร์คผ์ู้ลืงานเพอ่ร์องร์บัุติอ่การ์เปลื่�ยนแปลืง 

แลืะเป็นผูู้้นำาในการ์สร์้างนวััติกร์ร์มใหม่ให้กับุสังคม	

เป็นหน่วัยผู้ลืิติที่่�เลื็ก	(Small)	แติ่ม่ปร์ะสิที่ธัิภาพเป็น

กำาลืังข้ับุเคลื่อนองค์กร์	 แลืะการ์นำาเที่คโนโลืย่เข้้ามา 

สร์า้งการ์เปลื่�ยนแปลืง	ใชุน้วัตัิกร์ร์มจััดการ์การ์ศกึษา	ที่่�	

Smart	 ร์วัมถึงการ์จััดการ์เร์่ยนการ์สอน	 การ์ที่ำางาน

วัิชุาการ์	 การ์ที่ำากิจักร์ร์มติ่าง	 ๆ	 ข้องคณะ	 ติ้องติอบุ

โจัที่ย์ข้องสังคมในทุี่กมิติิ	 (Social	 Responsibility)	

หลืงัจัากนั�นมก่าร์แบุ่งกลืุม่กิจักร์ร์ม	Workshop	ข้องสาย

วัิชุาการ์	แลืะสนับุสนุนวัิชุาการ์	เพ่อร์่วัมกันวัางแผู้นการ์

ดำาเนินงานข้ับุเคลื่อนองค์กร์ในปี	 2564	 ให้เกิด

ปร์ะโยชุน์ติ่อนักศึกษา	แลืะสังคมติ่อไป

หนา 7ฉบับประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

      เลาเร�่องกฎหมาย รอบรั้วนิติศาสตร มข.

      
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
Faculty of Law, Khon Kaen University

Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

คณะนิติศาสตร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 42 ป

แหงการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร โดยอาจารยกชพร มุสิกบุญเลิศ ผูชวยคณบดี

ฝายบรหิารทรพัยากรบคุคล พรอมดวยตัวแทนบคุลากรรวมมอบชอดอกไมแสดงความยนิดีกบั ศ.ดร.สรุศักด์ิ วงศรตันชีวนิ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

คณะนิติศาสตร ขอแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 2563 ทุกทาน
 คณะนิติศาสตร ไดจัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ขอนแกนฮอลล ช้ัน 5 ศูนยการคาเชนทรัลพลาซา ขอนแกน และทําการ

ฝกซอมยอยในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 และผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ที่ผานมา โดยในปนี้มีผูสําเร็จการศึกษา

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 683 คน

สังคมแหงความรูสูการแบงปนชั้นปที่ 2 (เพื่อนชวยเพื่อน)
“กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป”

 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา ช้ันปที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการสังคมแหงความรูสูการแบงปน (เพื่อนชวยเพื่อน) 

ในรายวิชา กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป โดยไดรับความรวมมือจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และไดรับเกียรติจาก

อาจารย ดร.สุชาติวัฒน ณัฏประเสริฐ รวมสรุปประมวลรายวิชาทบทวนเนื้อหากอนสอบ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 2 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมดังกลาว พรอมสงเสริม

เรื่องการแบงปน การใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และพัฒนาทักษะที่จําเปน อีกทั้งยังเปนการเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผลการศึกษาใหดียิ่งขึ้น

ฉบัับัประจำำ�เดืือน มกร�คม พ.ศ. 2564

เพ่อผู้ลืิติบุัณฑิิติกฎหมายในศติวัร์ร์ษที่่�	 21	 ที่่�ม่ศักยภาพด้านการ์บุร์ิหาร์จััดการ์ธัุร์กิจั	 โดยลัืกษณะเด่นที่่�สำาคัญข้องโคร์งการ์ 

คือการ์จััดการ์ศึกษาที่่�ม่ควัามยืดหยุ่นติ่อการ์เปลื่�ยนแปลืงข้องปร์ะเที่ศ	 โดยเน้นการ์ม่ส่วันร์่วัมถ่ายที่อดองค์ควัามร์ู้แลืะเร์่ยนร์ู้ 

ซึ่ึ�งกนัแลืะกนั	ร์ะหวัา่งภาควัชิุาการ์แลืะภาคเอกชุน/ผูู้ป้ร์ะกอบุการ์	ไดแ้ก	่คณะนติิิศาสติร์	์คณะบุร์หิาร์ธัรุ์กจิัแลืะการ์บุญัชุ่	หอการ์คา้

จัังหวััดข้อนแก่น	แลืะบุร์ษิทัี่ข้อนแก่นพฒันาเมือง	(เคเคที่ท่ี่)่	โดยใชุ้กลืยทุี่ธัก์าร์จััดการ์เร์ย่นการ์สอนแลืะสภาพแวัดล้ือมที่่�ส่งเสริ์ม

การ์เร์่ยนร์ู้แบุบุใชุ้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem-Based	 Learning)	 นำาไปสู่กร์ะบุวันการ์คิดวิัเคร์าะห์เชุิงสร์้างสร์ร์ค์พร์้อมท่ี่�จัะติอบุ

สนองการ์พัฒนาองค์ควัามร์ู้ใหม่มุ่งผู้ลืลืัพธั์ให้นักศึกษาฝ่ึกที่ักษะที่่�จัำาเป็นเพ่อร์องร์ับุควัามติ้องการ์ข้องสถานปร์ะกอบุการ์ติ่างๆ 

ในลืักษณะ	Action	Learning	แลืะฝ่ึกที่ักษะ	Creative	and	Design	ในการ์สร์้างสร์ร์ค์แลืะออกแบุบุ	Start	up	ผูู้้ปร์ะกอบุการ์	

แลืะผูู้ป้ร์ะกอบุการ์เพอ่สงัคม	เพอ่สร์า้งนกักฎหมายร์ุน่ใหมท่ี่	่มท่ี่กัษะวัชิุาการ์แลืะที่กัษะที่่�จัำาเปน็ในการ์ข้บัุเคลือ่นปร์ะเที่ศแลืะพฒันา

เมืองข้อนแก่นสู่	Thailand	4.0

	 โคร์งการ์ฯ	 น่�ถือเป็นการ์สร์้างควัามก้าวัหน้าให้กับุนักศึกษาข้องคณะนิติิศาสติร์์ม่สิที่ธัิเข้้าศึกษาต่ิอแลืะเท่ี่ยบุเท่ี่าร์ายวิัชุา

ในร์ะดับุปร์ิญญาโที่	M.B.A.	 วิัชุาเอกการ์จััดการ์ผูู้้ปร์ะกอบุการ์	 พาณิชุย์แลืะนวััติกร์ร์มข้อง	 คณะบุริ์หาร์ธัุร์กิจัแลืะการ์บุัญชุ่	

มหาวัิที่ยาลืัยข้อนแก่นโดยสามาร์ถสำาเร์็จัการ์ศึกษาได้ภายในร์ะยะเวัลืา	1	ปี


