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"การบริหารกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)"

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 เมษายนพ.ศ. 2562ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที
ค่ ณะพึงให้
วามส�
ำคัญสูงก
สุดษาปร�
ตามมาตรฐานคุ
ณวุฒทริ ุกะดัสาขา
บปริญญาตรี
ชานิตศิ าสตร์
(มคอ.1)และมี
เฉพาะผู
สคำเร็
จการศึ
ญญาตร�
(ยกเวสาขาวิ
นสาขานิ
ติศาสตร
) มติเห็นชอบ
ให้คณะพิจารณาด�ำเนิเฉพาะผู
นการในเรืส่อำเร็
งส�ำคัจญการศึ
ต่างๆดัก
งนีษาปร�
้
ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ประจ�ำปีการศึกษา 2561
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ (2) สมาคมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการรองรับการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยและมีความหลากหลายตามนโยบายคณะ เรื่องFaculty of Choice
3. การปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมคอ.1
4. การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications
Register)
5. เห็นชอบให้อาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจ�ำนวน 2 ท่านได้แก่อาจารย์ณัฐวรรณอารัมภ์วิโรจน์และอาจารย์กิตติทร
สุดประเสริฐ
นอกจากนี้ที่ประชุมฯได้ให้ความเห็นชอบต่อการพัฒนากลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาที่มุ่งเน้นการบรูณาการ
การสอนแบบ Problem Based Method ประกอบกับการสอนแบบ Self Study Method และ การสอนแบบ Productivity Based Method
ประกอบกับ การสอนแบบ Simulation Based Method
หมายเหตุ : อาจารย์เสรีศรีหะไตรได้นำ� เสนอรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยอาศัย "การสร้างเครือ่ งมือหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
กรณีศึกษากระบวนการยุติธรรมฐานราก" เพื่อเป็นตัวอย่างโครงการน�ำร่องในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การสอนที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมและ
รับรางวัลจากกิจกรรมการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) ทุกท่าน
ยินดีและภาคภูมใิ จกับนายภิเษก วิไลรัตน์ และนายธวัชชัย ถ�ำวาปี ตัวแทนนักศึกษา
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รบั รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาโดยมี อาจารย์
ปริศนา ค�ำชาย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์พีรันธร วีระภรณ์พิมล อาจารย์แทนรัฐ
คุณเงิน และอาจารย์อษั ฎาวุธ วสนาท เป็นทีป่ รึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีง่ านพัฒนานักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ส�ำนักงานศาล
ยุติธรรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจ�ำนวน 21 ทีม ซึ่งได้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน
2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องศาลจ�ำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

พิธีมอบสัญลักษณ์ประจ�ำคณะ นักศึกษาชั้นปี 1
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบสัญลักษณ์คณะนิติศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็น
สิ่งเตือนใจให้น้องใหม่ตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของการเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และมีความรักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวให้โอวาท และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และกรรมการ
สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมมอบสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้อง ศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (บรรยาย 4) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิติฯ สืบสาน งานประเพณี : บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินขบวนบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส สืบสานงานประเพณีสงกรานต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในขบวนได้อัญเชิญ “พระพุทธชินสีห์” พระประจ�ำคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สรงน�้ำขอพร เนื่องโอกาสวัน
สงกรานต์หรือวันขึน้ ปีใหม่ของไทย เพือ่ เป็นสิรมิ งคล และยังมีขบวนเหล่านางบุปผา รวมถึงนางสงกรานต์ ในปีนไี้ ด้รบั เกียรติจากอาจารย์
ดารณี ราชภูเขียว เป็นนางสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะ
เทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช (ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จ
นั่ง มาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ นอกจากนี้ภายในขบวนยังมีการแสดงร�ำฟ้อนอีสาน โดย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขบวนบุญเดือน แห่
พุทธบูชา สมมาอาวุโส ของคณะนิติศาสตร์ ยังได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลจ�ำนวน 3,000 บาท จากส�ำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อีกด้วย
ส�ำหรับประเพณีสงกรานต์หรือบุญเดือน 5 เป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทย ให้ชาวไทยได้ร่วมท�ำบุญ รดน�้ำขอพรจาก
ผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส�ำคัญและสืบสาน
ท�ำนุบ�ำรุงสืบสานงานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่ คู่กับสังคมไทยสืบไป

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมและให้ก�ำลังใจนักศึกษาแสดงละครเวที
บรรพ 9 HOPE THE MUSICAL
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดโครงการละครประเพณี ครั้งที่ 9 (บรรพ 9) เรื่อง HOPE THE MUSICAL และมอบทุนสนับสนุนและช่อดอกไม้ให้ก�ำลังใจ
ทีมงานและนักแสดง และโอกาสนี้ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ ที่ปรึกษาประจ�ำคณะ คณาจารย์ บุคลากร
และผู้แทนส่วนงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมรับชมในรอบ ปฐมทัศน์ ในครั้งนี้ด้วย
ในการจัดกิจกรรมละครประเพณี เรือ่ ง “HOPE THE MUSICAL” ในครัง้ นีก้ ถ็ อื เป็นการเผยแพร่และบริการวิชาการองค์ความรูเ้ กีย่ ว
กับกฎหมายให้แก่ผชู้ มเกิดความเข้าใจ ผ่านตัวละครในเรือ่ ง โดยมุง่ หมายให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผรู้ บั ชมให้ตระหนักถึงผลร้ายจากการคอรัปชัน่
และกระตุ้นเตือนให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เกิดจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมรักษาความเป็นธรรมในสังคมได้ไม่
ทางใดก็ทางหนึง่ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการด�ำเนินการเหล่านีจ้ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรูท้ างด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม อีกทัง้ ยังเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบชีพ และสามารถพัฒนาทักษะทางปัญญา
เพื่อให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นบัณฑิตทางกฎหมายที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

