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ความส�ำเร็จได้ หลักสูตรและรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอน จึง
เป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของนักศึกษา   
คณะนิตศิ าสตร์ จึงตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นกระบวนการดังกล่าว นอกจากการ
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจดุ มุง่ หมาย เรียนการสอนแล้วยังมีบทบาทเป็ นผู้ดูแล ชี้แนะ และแก้ไข
ทีผ่ ลิตบัณฑิตให้เป็ นผูท้ ม่ี ปี ั ญญา มีทกั ษะ ความรูท้ างวิชาการ ปั ญหาแก่นกั ศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลแทนผูป้ กครอง การสร้าง
ด้านกฎหมาย และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ให้มนี ิติ สัมพันธภาพ และความเข้าใจระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษากับ
นักศึกษาได้อกี ด้วย โดยมีหลักการในการส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมันใน
่
อุดมการณ์ แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย เพื่อสอดคล้องในยุค รูปแบบลักษณะ การแบ่งงานกิจกรรมกลุ่มย่อย และเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะ ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จ ัก การใช้ ชีว ิต ใน
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะชีวติ และอาชีพ มีนิตทิ ศั นะ มหาวิทยาลัย รูจ้ กั การใช้ชวี ติ ในฐานะการเป็ นนักเรียนกฎหมาย
ุ ภาพ รูจ้ กั
คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย ซึง่ สถานการณ์ปัจจุบนั มี มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนทีม่ คี ณ
การเปลีย่ นแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่าง การฟั ง การอ่าน การสรุปประเด็น และรูจ้ กั การเขียนวินิจฉัย
ก้าวกระโดดและรวดเร็ว เพื่อให้รองรับกับความเปลีย่ นแปลง กฎหมาย เป็ นต้น  
และตอบสนองกับวิสยั ทัศน์ของคณะ ดังทีว่ า่ “โรงเรียนสอน
กฎหมายที ผ่ ลิ ตบัณฑิ ตให้ มีนิติ ทศั นะรับใช้ สงั คม” คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ จึง เล็ ง เห็น ความส� ำ คัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ดังที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กติ ติบดี ใยพูล
นักศึกษา เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ จึง
คณบดี
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มกี ารพัฒนาการเรียนรูบ้ รู ณาการแบบ Interactive Learning
ได้กล่าวไว้วา่
ซึง่ ใช้รปู แบบการสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์สนับสนุนด้วยเครือ่ งมือ
“ ความส�ำเร็จของคณะ คือ การรักษาแก่นแท้
ทางเทคโนโลยี สนับสนุ นกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของ
นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ ทักษะ
ในการสร้างคนคุณภาพ
วิชาชีพ และ Non – Technical Skills การลงพืน้ ทีเ่ รียนรูส้ ู่
และสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง ”
ชุมชน ซึง่ เป็ นการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาทีจ่ ะประสบ

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิ ตบัณฑิ ตให้มีนิติทศั นะรับใช้สงั คม ”

พันธกิจ

1. มีความรู้ทกั ษะทางวิ ชาการด้านกฎหมายและทักษะที่จำ� เป็ นต่อการประกอบวิ ชาชีพกฎหมาย
2. มีทกั ษะการเรียนรู้เชิ งสหวิ ทยาการ (Interdisciplinary) ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถ
ในการคิ ดวิ เคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
3. มีนิติทศั นะ คุณธรรมจริ ยธรรมของนักกฎหมายและส�ำนึ กรับผิดชอบต่อสังคม
4. มีทกั ษะในการสื่อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวิ เคราะห์มีความสามารถใช้สารสนเทศใช้สื่อสาร
อย่างเหมาะสม
5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างกฎหมายกับการแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญา

คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
ทักษะที่จำ�เป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย
ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย
1

การบริหารการจัดการศึกษา
Interactive Learning
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่แปรเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ในด้านการศึกษาจึงต้องปรับตัวและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อดึงดูดใจผูเ้ รียน ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ
อยากเรียนรู้มากขึ้น ปั จจุบนั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย วิเคราะห์งานกลุ่ม
อภิปราย ท�ำกิจกรรมกลุม่ ในชัวโมงเรี
่
ยนรายวิชา อาทิ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อม หลักกฎหมายเอกชน กฎหมายกับสังคม หลัก
กฎหมายมหาชน เป็ นต้น ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้
ด้าน Interactive learning โดยเสริมกิจกรรมการเรียนรูเ้ ข้าไป
สู่รายวิชาของแต่ละชัน้ ปี การที่นักศึกษาได้ใช้ส่อื การเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมในสถานเรียนรูน้ อกพืน้ ที่
อันเป็ นกระบวนทัศน์ทส่ี ำ� คัญเพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรูท้ กั ษะ หลักวิธคี ดิ และแนวทางวิเคราะห์กฎหมายอย่าง
มีมติ ริ อบด้าน รวมถึงมีการจัดการสอบข้อเขียน และตอบปั ญหา
ทางกฎหมาย ท�ำให้นักศึกษาสามารถตรวจวัดความรูค้ วาม
เข้า ใจจากสิ่ง ที่นัก ศึก ษาได้เ รีย นรู้ใ นรูป แบบวิช าการอย่า ง
มีคุ ณ ภาพ   อีก ทัง้ การเข้า มาศึก ษาในคณะนิ ติศ าสตร์นั น้
นักศึกษาต้องมี คุณลักษณะของบัณฑิ ต คณะนิ ติ ศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น 5 ด้าน ดังนี้
1. มีความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบตั ิ
งานในสาขาวิช านิ ติศ าสตร์ ได้อ ย่ า งเหมาะสม รวมทัง้ มี
จริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่ สร้างสรรค์
โดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์ในการแก้
ปั ญหาการท�ำงานได้
3. มีทกั ษะในด้านการสือ่ สาร การวิเคราะห์วจิ ยั การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่

4. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิช าชีพ และมีท กั ษะความพร้อ มด้า นสัง คมที่จ�ำ เป็ น ต่ อ การ
ท�ำงานและการใช้ชวี ติ ในอนาคต
5. มีค วามรู้ค วามสามารถเป็ นที่ย อมรับ ขององค์ก ร
วิชาชีพ ทางด้านกฎหมาย
จากคุณลักษณะดังกล่าว นักศึกษาจึงมีความพร้อมใน
การเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ คือ มีความฝั กใฝ่ เรียนรู้ กล้าแสดงออก มี
ความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ สามารถ
พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่จากประสบการณ์ทไ่ี ม่ได้มแี ค่ในต�ำรา
ประกอบกับการน�ำใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการค้นหาข้อมูลเพิม่
เติมและมีความทันสมัย ทันยุค ทันต่อเหตุการณ์ การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา พร้อมกับปรับกลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอน โดยน�ำบรรยากาศสิง่ แวดล้อมและวิถที อ้ งถิน่ มาใช้ในการ
เรียนรู้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะนิตศิ าสตร์ ซึง่
เป็ น คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง ประสงค์ข องคณะในการผลิต
บัณฑิตทีม่ นี ิตทิ ศั นะรับใช้สงั คมอีกด้วย

2

วิถี

ชีวิต
ชุมชน

นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ลงพืน้ ทีเ่ รียนรูส้ งั คม ส่งเสริมทักษะ การเตรียมความ
พร้อมในการศึกษากฎหมาย และส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นนิติ
ทัศนะรับใช้สงั คม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบตั ิ ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการปรับตัวให้เข้า
กับ สัง คมในชัน้ เรี ย นก้ า วข้ า มไปสู่ก ารเรี ย นรู้ส งั คมอื่ น
ภายนอกมหาวิ ทยาลัย และสามารถน�ำประสบการณ์ทไ่ี ด้จาก
การเรีย นรู้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นชีว ิต ประจ� ำ วัน และการศึก ษา
กฎหมายต่อไป ซึง่ มีกจิ กรรมการลงพืน้ ทีก่ ารเรียนรูน้ อกสถาน
ทีห่ ลายแห่ง ดังนี้
การเรียนรูภ้ ูมปิ ั ญญาท้องถิน่ แบบยังยื
่ นผ่านเส้นทาง
ผ้า ทีก่ ลุม่ หัตถกรรมคุม้ สุขโข บรรยายถึงประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
กับเส้นใหม่ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ สูก่ ารสากล พืน้ ที่การเรียนรู้
“ศาลเทพารักษ์หลักเมือง” อันเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิและเป็
น
์
ทีเ่ คารพสักการะของชาวขอนแก่น “โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น”
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นศูนย์รวบรวมทรัพย์สมบัติ อันสือ่ ถึง
ความเป็ นมาและเรือ่ งราวเมืองขอนแก่น ซึง่ เป็ นทีจ่ ะสะท้อนให้
ผูค้ นได้สมั ผัสถึง สภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวขอนแก่นนับ
ตัง้ แต่อดีต จนถึงปั จจุบนั บรรยายประกอบเรื่องความเชื่อกับ
การพัฒ นาสัง คม ประวัติศ าสตร์ ก ารสร้า งเมือ งขอนแก่ น
นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสวิ ถีชีวิตของคนท้ องถิ่ นผ่าน
การลงพืน้ ที่การเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ
ร่วมท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ที       
่
พื้นที่ การเรียนรู้สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิ ธิ บ้าน
ลู ก รัก โรงเรี ย นคนตาบอดขอนแก่ น และโรงเรี ย น
ศรีสงั วาลย์ จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ อาสา
รับใช้สงั คม ท�ำกิจกรรม 5 ส. และร่วมกิจกรรมนันทนาการกับ
น้องๆ อบรมวิชาการทางกฎหมาย เรียนรูเ้ รือ่ งราวและมุมมอง
ของคนพิการทางสายตาต่อสังคม แบ่งปั นโอกาสทางสังคม
กิจกรรมนันทนาการ การเรียนรูพ้ นื้ ที่เกษตรอิ นทรียว์ ิ ถีชมุ ชน
หนองเรือ และบรรยายถึง สภาพสัง คมอีส าน จากอดีต ถึง
ปั จจุบนั และแนวทางการใช้ชวี ติ ของคนอีสานในอนาคต และ
ลงมือท�ำกิจกรรม ด�ำนา ปลูกผัก ท�ำปุ๋ ยคอก ณ สวนเกษตรมีกนิ
อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น
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Social

Responsibility
ความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนื อ จากการเรีย นการศึ ก ษาในคณะแล้ ว
นักศึกษา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสรรค์
กิจกรรมที่พฒ
ั นาสังคมและชุมชนให้มคี วามน่ าอยู่ เกิดการ
เรียนรูพ้ น้ื ฐานสังคม การวิเคราะห์ชุมชน ปลูกฝั งให้นกั ศึกษา
มีจติ อาสา มีจติ ส�ำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ นการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพือ่
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ดยี งิ่ ขึน้

นักศึกษา ภาคบัณฑิ ต บริ หารจัดการและดูแลสิ่ งแวดล้อม
นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคบัณ ฑิต มีจิต ส� ำ นึ ก รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ตระหนั ก ถึง
ความส�ำคัญของกฎหมายสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน
สู่การเป็ นบัณฑิตทีม่ นี ิตทิ ศั นะรับใช้สงั คม สามารถน� ำความรู้
ทางกฎหมายไปแก้ปัญหา รวมถึงสร้างเครื่องมือแก้ปัญหา
สิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคมได้อย่างยั่ ่ งยื
่ น
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Ready
to work
การก้าวเข้าสูโ่ ลกของการท�ำงานเป็ นอีกหนึง่ จุดเปลีย่ น
ส�ำ คัญ ของนั ก ศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 4 นอกจากทัก ษะความรู้ท าง
ด้านวิชาการแล้ว อีกทักษะทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับนักศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ทักษะการวางตัวในสังคม ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
รวมถึงทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้าง
บัณฑิตที่ให้มคี วามรอบรูท้ างด้านวิชาการ และต้องมีทกั ษะ
ต่ า งๆ รอบด้ า นที่ จ �ำ เป็ นต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ มี
ความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการท�ำงาน เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่บณ
ั ฑิ ตของคณะ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
การได้รบั การอบรมเพิม่ พูนทักษะจากผู้มปี ระสบการณ์ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกภาคปฏิบตั กิ าร เช่น ฝึกปฏิบตั วิ า่ ความ
ในศาลจ�ำลอง (Moot Court) เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมของ
สังคมการท�ำงานในชีวติ จริง รวมถึงการศึกษาดูงาน เสริมทักษะ
ด้านภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนและการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษา จึงเป็ นหน้าทีห่ ลักของคณะ ทีจ่ ะ
เป็ นแรงผลักดันและขับเคลือ่ นในการเตรียมความพร้อมสูอ่ าชีพ
การท�ำงานให้แก่นกั ศึกษา ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพพร้อมเข้าสู่
โลกการท�ำงานได้อย่างแท้จริง

“ กิจกรรมในครั้งนี้ท�ำให้รู้ว่า นิติฯ มข.
ไม่เพียงแต่สร้างทักษะ
ทางวิชาการให้กับนักศึกษา แต่ยังให้
ทักษะชีวิต ทักษะในการท�ำงาน
เพื่อให้เราเป็นบัณฑิตที่พร้อม
รับใช้สังคมอย่างแท้จริง ”
นายภูมภิ าค ภูพนั นา
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4
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มุ ม มอง
นั กศึ กษา

“ผมรูส้ กึ ประทับใจรูปแบบของการเรียนการสอนของ
คณาจารย์มากๆ เพราะมีการเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
ในรายวิชากฎหมายกับสังคมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
ชี ว ิ ต พื้น บ้ า น ซึ่ ง เป็ นรากเหง้ า ของวัฒ นธรรม อาจารย์
และเจ้าหน้าทีจ่ ะพานักศึกษาไปดูชวี ติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน
ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถจุดประกายความคิดให้นักศึกษา
ได้รจู้ กั วิถชี วี ติ ท้องถิน่ อีกทัง้ อาจารย์ได้ออกแบบกิ จกรรม
ต่ างๆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ วิ ชาชี พ
ด้านกฎหมาย เช่น การสอบอธิบายหลักกฎหมายด้วยปาก
เปล่า และทักษะการเขียนตอบข้อกฎหมาย ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อนักศึกษาปี 1 มากครับ”

“ เพราะนอกจากความรู้ทางวิชากฎหมายแล้ว

ตัวผมเองก็ ได้รับหลักคิดหรือวิธีคิด
ในมุมของนักกฎหมาย
ที่ต้องผสานความถูกต้องชอบธรรม
และเป็นธรรมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
อย่างสมดุลที่สุดอีกด้วย ”
นายศรายุทธ นาคมณี
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1

“การจัด การเรี ย นการสอนของคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็ นเชิงบูรณาการ มีการลงพืน้ ทีต่ า่ งๆ
เพือ่ ทีจ่ ะได้รถู้ งึ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากพืน้ ทีน่ นั ้ และข้อกฎหมายที่
บัญญัตขิ น้ึ เพือ่ คุม้ ครองและดูแลปั ญหาเหล่านัน้ เช่น กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วกับคนพิการ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับเด็กก�ำพร้า ทีบ่ ญ
ั ญัติ
ขึน้ เพื่อคุม้ ครองและท�ำให้บุคคลเหล่านัน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกับ
บุคคลทัวไปในสั
่
งคม ทางอาจารย์ผสู้ อนยังได้มกี จิ กรรมต่างๆ
ทีส่ ง่ เสริมการเรียนของนักศึกษา และสามารถเข้าพบอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พู ด คุ ย หารื อ ร่ ว มกัน ได้ ซึ่ ง เป็ นสิ่ งดี แ ก่
นักศึกษาที่จะสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิ ด
ขึน้ ได้ค่ะ”
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“ การจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเชิงบูรณาการ
มีการลงพื้นที่ต่างๆ
เพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพื้นที่นั้น
และข้อกฎหมายที่บัญญัติขึ้น
เพื่อคุ้มครองและท�ำให้บุคคลเหล่านั้น
มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม ”
นางสาววริศรา สินเติม
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1

“หากกล่าวถึงวิธกี ารเรียนและใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
ให้มคี วามสุขนัน้ มีอยู่มากมาย ซึ่งไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างเป็ น
ทางการจากนักวิชาการท่านใด การเรียนให้มคี วามสุขและ
ประสบความส�ำเร็จนัน้ ไม่ใช่การเรียน อ่านหนังสือ ทีศ่ กึ ษา
เรียนรูค้ นเดียว แต่กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ช่วยเสริ ม
สร้ า งความรู้ท างวิ ช าการในรายวิ ช าที่ เ รี ย น และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพือ่ น โดยเพือ่ นทีส่ มัครใจท�ำหน้าที่
เป็ น ตัว แทนในการทบทวนเนื้ อ หาวิช าเรีย นให้ก ับ เพื่อ นๆ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปั นเนื้อหา และเอกสารในการเรียน
ร่วมกัน ท�ำให้เพือ่ นได้รจู้ กั กันและช่วยเหลือกันมากยิง่ ขึน้ ครับ”  

“ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนเนื้อหาและรู้จักเพื่อนๆ เพิ่ม
มากขึ้น บางคนมาเข้าร่วมกิจกรรม
บางคนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ ได้เอกสารประกอบ
การทบทวนเนื้อหา เพื่อนช่วยเพื่อนเป็นอะไรที่ดีมากๆ
ไม่ ใช่แค่ช่วยเรื่องเรียน แต่เราช่วยกันทุกเรื่อง
ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ ”
นายชัยมงคล แท่นหิน
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3
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ดั ช นี
กิ จ กรรมและโครงการ
     ชัน้ ปี ที่ 1
1. การเตรียมความพร้อมและทักษะในการเป็ นนักศึกษา
กฎหมาย
2. กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ในชัน้ เรียน
3. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูภ้ ูมปิ ั ญญาท้องถิน่ แบบยั ่งยืนผ่าน
เส้นทางผ้า
4. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูพ้ น้ื ที่ “ศาลเทพารักษ์หลักเมือง” และ
“โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น”
5. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูพ้ น้ื ทีส่ ถานสงเคราะห์เด็ก
6. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูโ้ รงเรียนคนตาบอดขอนแก่น
7. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูพ้ น้ื ทีโ่ รงเรียนศรีสงั วาลย์ขอนแก่น
8. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูพ้ น้ื ทีเ่ กษตรอินทรียว์ ถิ ชี มุ ชนหนองเรือ
9. การสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิ
10. โครงการติดอาวุธทางปั ญญา
11. การเรียนรูแ้ บบ Interactive Learning รายวิชาหลัก
กฎหมายมหาชน, กฎหมายว่ า ด้ว ยทรัพ ย์ส ิน , กฎหมาย
ว่าด้วยนิตกิ รรมและสัญญา
โดย คณะกรรมการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2560

     ชัน้ ปี ที่ 3
1. โครงการอบรมหลักสูตร “การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อย่างสร้างสรรค์”
2. โครงการเสริ ม ทัก ษะวิ ช าการนั ก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 3
“รายวิชา กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน, กฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง 2, กฎหมายว่าด้วยมรดก, กฎหมายว่าด้วยพยาน
หลักฐาน”
3. การประชุมนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และอาจารย์ทป่ี รึกษา
พบนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3
4. การประมวลผลการเรี ย นและเขีย นตอบข้ อ สอบ
กฎหมาย
โดย คณะกรรมการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2560
     ชัน้ ปี ที่ 4
1. โครงการเสริมทักษะรายวิชากฎหมายล้มละลายและ
ฟื้ นฟูกจิ การ
2. โครงการเสริมทักษะรายวิชากฎหมายภาษี
3. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสูก่ ารท�ำงาน
โดย คณะกรรมการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2560

     ชัน้ ปี ที่ 2
1. กิ จ กรรมกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
Interactive Learning
   ภาคบัณฑิ ต
2. โครงการทบทวนความรู้เ พื่อ พัฒ นาผลการศึก ษา
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคบัณฑิต)
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2
2. ประชุมนักศึกษาภาคบัณฑิต
3. ทบทวนเนื้อหารายวิชา กฎหมายอาญา 1, กฎหมาย
3. โครงการสรุปและประมวลความรูก้ ่อนสอบปลายภาค
ว่าด้วยหนี้, กฎหมายว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายว่าด้วยละเมิดฯ,   (ภาคบัณฑิต)   
เอกเทศสัญญา 1
4. โครงการสรุปและประมวลผลกิจกรรมภาคบัณฑิต  
4. โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
5. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกพืน้ ที่
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
โดย คณะกรรมการบริ หารจัดการศึกษาภาคบัณฑิ ต
5. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษา ปี การศึกษา 2560
ชัน้ ปี ท่ี 2
6. สรุปและประมวลผลกิจกรรมโครงการทบทวนความรู้
เพื่อพัฒนาผลการศึกษา “รายวิชา กฎหมายว่าด้วยตั ๋วเงิน,
กฎหมายอาญา 3, กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและ
ทรัพย์, กฎหมายว่าด้วยตัวแทนนายหน้าประกันภัย”
โดย คณะกรรมการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 2
ปี การศึกษา 2560
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ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล
คณบดี คณะนิติศาสตร์

คณะท� ำ งาน

อ.ดารณี ราชภูเขียว พรณิสา วัฒนศิริ

สุฑาทิพย์ แก้วหาวงค์ พรพรรณ จันทร์โสดา	 กรรณิกา บูระวงษ์

จัดทำ�เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2561 l จำ�นวน 1,500 ฉบับ (พิมพ์ครั้งที่ 2) l โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จังหวัดขอนแก่น

พชร โนนทิง

ศิรินพร แพงศรี

คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.ขอนแก่ น
043-203588
law.kku.ac.th
www.facebook.com/facultyoflawkku

