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พระพุทธรูปประจําคณะ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร โดยผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร อาจารยประจําวิชานิติปรัชญา คณาจารยและเจา
หนาที่ไดนํานักศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน ณ วัดปาหนองหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพื่อเรียนรูนอกสถานที่ ในโอกาสนี้ไดรับความเมตตา
จากพระอาจารยกิตติศักดิ์ กิติสาโร เจาอาวาสวัดปาหนองหลุบ บรรยายธรรมปฐมบท ใหกับนักศึกษา หลังจากนั้นเปนการศึกษาแกนแทนิติปรัชญา
ดวยตัวเอง เปนกระบวนการเรียนรูกลุมพรอมเสริมสรางประสบการณเรียนรูใหกับนักศึกษา
ในการจัดการศึกษาในรายวิชานิติปรัชญา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560 ถือเปนสวนหนึ่งของโครงการนํารองการจัดการเรียนการสอน
แบบ Interactive Learning คือ การฝกทักษะและกระบวนการเรียนรูแบบตอบสนองตอการศึกษาในรูปแบบขอมูล หรือ Information

“พลังแหงปญญา
และอํานาจธรรม
อันบริสุทธิ์”

"นิติฯ มข. รวมสืบสานประเพณี
สงกรานต ประจําป 2561"

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตรจัดงาน
ประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณ
ศาลาพระพุทธรูปประจําคณะ โดยไดรับเกียรติจาก
ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร เปนประธาน
ในพิธี พรอมดวย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ รองคณบดี
ฝายบริหารงานวิชาการ อาจารยประเสริฐ เขียนนิล
ศิริ และอาจารยสุรสีห โกศลนาวิน ที่ปรึกษาประจํา
คณะ ตอมาไดหมสไบและสรงนํ้า พระพุทธชินสีห
พระพุทธรูปประจําคณะ หลังจากนั้นเปนการรดนํ้า
ขอพรจากคณะผูบ ริหารโดยมีคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา รวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง

"คณะผูบริหาร คณาจารย รวมมอบสัญลักษณตราชู ใหกับนักศึกษาชั้นป ๑"
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะนิติศาสตร
นําโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ผศ.วนิดา แสง
สารพันธ รองคณบดีฝายบริหารงานวิชาการ อาจารยประเสริฐ
เขียนนิลศิริ อาจารยสุรสีห โกศลนาวิน ที่ปรึกษาประจําคณะ
พรอมดวยคณาจารย รวมพิธีมอบสัญลักษณตราชูใหกับวาที่นัก
กฎหมายรุนที่ ๑๔ ของคณะเขาสูรั้วโรงเรียนสอนกฎหมายแหง
มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางเปนทางการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสร
นักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ บริเวณลาน
หนาศาลาพระพุทธรูปประจําคณะ

"คณบดีคณะนิติศาสตรไดรับรางวัลสื่อคุณธรรม ประจําป 2561 ในงาน 2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน"

วันที่ 5 เมษายน 2560 สมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดขอนแกน จัดงาน “2 ทศวรรษ สมาคมสือ่ มวลชนจังหวัดขอนแกน” ในโอกาสฉลองครบรอบ
20 ป วันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิดขอนแกน โดยในงานมีการมอบรางวัลดานสื่อดีเดนในหลาก
หลายสาขา และปาฐกถาพิเศษโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี
ในงานดังกลาวมีผูบริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเกียรติใหรับรางวัล “สื่อคุณธรรม ประจําป 2561” รางวัลคุณภาพ จาก สมาคม
สือ่ มวลชนจังหวัดขอนแกนในฐานะทีเ่ ปนผูน าํ องคกรทีใ่ หความสําคัญกับการทําหนาทีส่ อื่ อยางมีคณ
ุ ธรรม และสรางสรรค สนับสนุนการเสนอขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองเปนจริง และไมสรางผลกระทบเสียหายตอบุคคลหรือองคกรอื่นใด นําโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พรอมดวย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น รศ.ดร.กุลธิดา ทวมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะนิติศาสตรเขารวมแสดงความยินดีในครั้งนี้ดวย
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร ขอรวมแสดงความยินดีกับทุกทานที่ไดรับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

"นิติฯ มข. จัดแขงขันการแถลงการณปดคดีดวยวาจา (Mootcourt) รอบชิงชนะเลิศ ประจําป 2561"

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตรไดจัดการแขงการแถลงการณปดคดีดวยวาจา รอบชิงชนะเลิศ ณ หองทองใบทองเปา
ด โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.วนิดา แสงสารพันธ รองคณบดีฝายบริหารวิชาการ เปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน
การแขงขันการแถลงการณปดคดีดวยวาจา กรณีปญหากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เพื่อใหนักศึกษา
กฎหมายไดเขาใจองคความรูทางกฎหมายและทักษะที่มีความจําเปน อีกทั้งเพื่อสรางเครือขายนักศึกษากฎหมายทั้งภายในคณะและระหวาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการฯนี้ไดดําเนินการแขงขันรอบคัดเลือกไปแลวทั้งสิ้น 2 รอบ โดยมีนักศึกษาที่เขารวมแขงขันทั้งหมด 32 คน ซึ่งไดรับเกียรติ
จากทานภาคภูมิ พองชัยภูมิ ผูพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี พรอมดวย อาจารยบุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ และอาจารยแทนรัฐ คุณเงิน เปนคณะกรรมการ
ตัดสินพรอมทัง้ ใหคาํ แนะนํานักศึกษาในรอบตาง ๆ ทีผ่ า นมา โดยทีมทีช่ นะเลิศการแขงขันในวันนีไ้ ดรบั ทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท และโอกาส
นี้ไดมีอาจารยและนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแกน เขารวมสังเกตการณ อีกดวย

นิติฯ ้ว
มข.นิจัดตปจิศ
ฉิมาสตร
นิเทศวาที่บัณมข.
ฑิต เตรียมพรอมสูการรับใชสังคม
รอบรั
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2560
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาสูการเปนบัณฑิตทางกฎหมายออกสูสังคม ใหมี
ความพรอมทั้งดานวิชาการ ดานกฎหมาย และทักษะที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพ พรอมดวยทักษะการเรียน
รูเชิงสหวิชาการสําหรับศตวรรษที่ 21 ใหนักศึกษากาวสูวิชาชีพดานกฎหมายอยางภาคภูมิใจ โดยในกิจกรรมได
รับเกียรติจาก พลเอกนิพนธ สีตบุตร ประธานที่ปรึกษาประจําคณะนิติศาสตรบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการ
รูจักวางตัวในสังคม เรื่อง “การวางตัวและมรรยาททางสังคม”, เรื่อง ทักษะโลกศตวรรษที่ 21 เรื่อง “คิดอยางมี
วิจารณญาณ : ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Critical Thinking) โดย อาจารยวีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ ผู
อํานวยการศูนยฝกอบรมและบริการขอมูลแหงประเทศไทย (TBIC) เรื่อง ทักษะชีวิตงาน เรื่อง “เทคนิคการปรับ
ตัวสูช วี ติ วัยทํางาน” โดย อาจารยสทุ ธิพงศ เมธาภิวฒ
ั น ผูอ าํ นวยการสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ และ
ยังไดมีการเสริมทักษะพรอมปฏิบัติจริงในเรื่องของ ทักษะการเขาสังคม เรื่อง “มารยาทบนโตะอาหาร” โดยไดรับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงแรม
เจริญธานีไดบรรยายการรับประทานอาหารแบบ Europe Set พรอมใหนักศึกษาไดปฏิบัติไปพรอมๆกัน อาทิ การใชชอน-สอม (มีด) ตามลําดับใหถูก
ตอง การระมัดระวังกริยาบนโตะอาหาร รักษาความเร็วในการรับประทานอาหาร เปนตน
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ไดกลาวถึงนักศึกษาวาที่บัณฑิตของคณะประจําปการศึกษา 2560 วา “ขอ
ชื่นชมกับนักศึกษาทุกคนที่ไดฝาฟนจนประสบความสําเร็จมาถึงวันนี้และขอบคุณนักศึกษาที่ใหความรวมมือตลอดระยะเวลาการทํางานรวมกัน
ตลอดหลักสูตร คณะนิติศาสตรมีหนาที่ในการสรางโอกาส สรางพื้นที่ใน
การเรียนรู สรางทักษะทางวิชาการ ตลอดระยะเวลา 4 ป พรอมทั้งเสริม
สรางนิติทัศนะใหกับวาที่นักกฎหมายรุนใหม ตองมีความรอบรูไมเพียง
แตศาสตรทางดานกฎหมาย แตความรอบรูท สี่ งั คมคาดหวังยังตองมีความ
รูของศาสตรอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มความเปนนักกฎหมายใหสมบูรณ และการ
สรางนิติทัศนะ คือ การสรางวิสัยทัศนนักกฎหมายจะตองเติมเต็มกับโลก
ในศตวรรษที่ 21 และวันนี้เปนอีกโอกาสหนึ่งที่คณะไดจัดกิจกรรมนี้เพื่อ
เปนการเตือนวาทีบ่ ณ
ั ฑิตของคณะวาทักษะทีจ่ าํ เปนในโลกอนาคตของการ
เขาสูวิชาชีพนั้นมีอะไรบาง และตัวนักศึกษาก็ตองเปนผูที่จะแสวงหาตอย
อดเพิ่มเติม และเปนกลุมนักกฎหมายรุนใหมที่เปนหลักใหสังคมและสืบทอดปณิธานนิติทัศนะรับใชสังคมตอไป”
โดยการจัดงานในครัง้ นีม้ คี ณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาทีก่ าํ ลังจะสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เขารวมกิจกรรม
กันอยางพรอมเพรียง

"สัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาตอ โควตาภาคอีสาน รอบ 2"

เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิตศิ าสตรไดดาํ เนินการสอบสัมภาษณนกั เรียนผูท ผี่ า นการสอบคัดเลือกโควตาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รอบ 2 มีผูผานการสอบคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 201 คน นักเรียนตางเตรียมผลงานตางๆเพื่อแสดงตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณและมีผู
ปกครองมาคอยใหกําลังใจ
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