หนา

ฉบัั
ฉบับประจำำ
ประจํ�าเดืื
เดือน มกราคม
ธันวาคม พ.ศ. 2564
2563
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คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
Faculty of Law, Khon Kaen University

Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

คณะนิิติิศาสตร์์ ร่่วมกัับ คณะศึึกษาศาสตร์์ และโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ประชุุมหารืือแนวทางสร้้างความร่่วมมืือและแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาการร่่วมกััน
เปพััดฒรันานวัั
บสมัตคกรรมทางการศึึ
รนักศึกษา (ภาคบั
ณฑิต) ต่ป่อกการเปลี่่
ารศึกษา
2559
กษาตอบโจทย์์
�ยนแปลง
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)
เมื่่อวัันที่่� 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้้อง

ประชุุมสำำ�นัักงานคณบดีี คณะนิิติิศาสตร์์ ได้้มีีการจััดประชุุมหารืือ
เพื่่อสร้้างความร่่วมมืือในการพััฒนาหลัักสููตร  การจััดการเรีียนการ
สอน การแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� สร้้างนวััตกรรมการจััดการศึึกษา
รองรัั บต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงของสัั ง คม โดยมีี คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์
ประกอบด้้ ว ย ผู้้�ช่่ ว ยศาสตรจารย์์ กิิ ต ติิ บดีี  ใยพูู ล  คณบดีี
รองศาสตราจารย์์วนิิดา แสงสารพัันธ์์ รองคณบดีีฝ่่ายบริิหารงาน
วิิชาการ  พร้้อมด้้วยคณาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร  คณะศึึกษาศาสตร์์
ประกอบด้้วย รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุมาลีี ชััยเจริิญ คณบดีี
อาจารย์์ไพทููร  นารคร รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (มอดิินแดง) อาจารย์์เบญจวรรณ ป้้อมแสนศรีี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการและวิิจััย (มอดิินแดง) อาจารย์์สุุเนตร ศรีีบุุญเลิิศ รัักษาการแทนรองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนสาธิิต
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (ศึึกษาศาสตร์์)  อาจารย์์พรภวิิษย์์ ปััญญาสิิทธิ์์� รัักษาการแทนผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการและวิิจััย
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (ศึึกษาศาสตร์์)
โอกาสนี้้�ได้้ประชุุมหารืือแนวทางความร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการร่่วมกััน เพื่่อแลกเปลี่่ย� นองค์์ความรู้้� การบููรณาการหลัักสููตร
ให้้รองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และการบริิการวิิชาการเพื่่อสัังคม มีีแนวทางดัังนี้้�
1. การพััฒนาหลัักสููตร  Pre-University หรืือ Pre-degree สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�มีีความสนใจด้้านกฎหมาย เพื่่อเตรีียม
ความพร้้อมก่่อนเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา
2. การออกแบบห้้องเรีียน Law and Social Justice ในโรงเรีียน
3. การบริิการวิิชาการหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น ห้้องเรีียนสิิทธิมิ นุุษยชน โดยสร้้างเครืือข่่ายจากผู้้�บริิหารสถานศึึกษาหรืือ
ครููในโรงเรีียน ที่่�มีีความสนใจด้้านกฎหมาย
4. การแลกเปลี่่ย� นองค์์ความรู้้�ร่ว่ มกัันระหว่่างบุุคลากร นัักศึึกษา เพื่่อออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้�ในรููปแบบ Problem
Base Learning และ Phenomenal Base Learning (PBL)
ซึ่่�งจะได้้มีีการสร้้างสรรค์์และออกแบบโปรแกรมต่่าง ๆ และพััฒนาความร่่วมมืือระหว่่างกัันโดยมีีเป้้าหมายดำำ�เนิินการ
ในปีีการศึึกษา 2564 นี้้�

สััมมนาบุุคลากร ถอดสรุุปบทเรีียนการพััฒนางานและองค์์กร
และเตรีียมความพร้้อมเปิิดการศึึกษาภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2563
เมื่่อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563 คณะนิิติิศาสตร์์ จััดโครงการสััมมนาบุุคลากร เพื่่อถอดสรุุปบทเรีียนการพััฒนางานและ
องค์์กร พร้้อมทั้้�งเป็็นการเตรีียมความพร้้อมเปิิดการศึึกษาภาคปลาย ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 ณ บ้้านปููนการ์์เด้้น ขอนแก่่น
และโอกาสนี้้� ได้้รัับเกีียรติิจากผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กิิตติิบดีี  ใยพููล  คณบดีี  พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร  และคณาจารย์์
ได้้แสดงวิิสััยทััศน์์ร่่วมกัันในการทำำ�งานเพื่่อขัับเคลื่่อน
องค์์กร  ประจำำ�ปีี 2564 พร้้อมสร้้างแรงบัันดาลใจ 
(Inspiration) เพื่่อให้้บุุคลากรเกิิดแนวคิิด (Idea)
ในการสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่อรองรัับต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลง
และเป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ให้้กัับสัังคม
เป็็นหน่่วยผลิิตที่่�เล็็ก (Small) แต่่มีีประสิิทธิิภาพเป็็น
กำำ�ลัังขัับเคลื่่อนองค์์กร  และการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามา
สร้้างการเปลี่่ย� นแปลง ใช้้นวััตกรรมจััดการการศึึกษา ที่่�
Smart รวมถึึงการจััดการเรีียนการสอน การทำำ�งาน
วิิชาการ  การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ของคณะ ต้้องตอบ
โจทย์์ของสัังคมในทุุกมิิติิ (Social Responsibility)
หลัังจากนั้้�นมีีการแบ่่งกลุ่่�มกิิจกรรม Workshop ของสาย
วิิชาการ และสนัับสนุุนวิิชาการ เพื่่อร่่วมกัันวางแผนการ
ดำำ� เนิิ น งานขัั บ เคลื่่ อ นองค์์ ก รในปีี 2564 ให้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ต่่อนัักศึึกษา และสัังคมต่่อไป

คณะนิติศาสตร ขอแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 2563 ทุกทาน

คณะนิติศาสตร ไดจัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ขอนแกนฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาเชนทรัลพลาซา ขอนแกน และทําการ
ฝกซอมยอยในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 และผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก ที่ผานมา โดยในปนี้มีผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 683 คน
การประชุุมเตรีียมความพร้้อมการสอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาต่่อคณะ

เลาเร�่องกฎหมาย

สอบสััมภาษณ์์คััดเลืือกนัักศึึกษารุ่่�นที่่� 1 เข้้าศึึกษาในระดัับบััณฑิิตศึึกษาภายใต้้โครงการ
Entrepreneurial Lawyer สร้้างโอกาสการเรีียนรู้้�แบบบููรณาการ
ระหว่่างกฎหมายกัับบริิหารธุุรกิิจให้้แก่่นัักศึึกษา ในหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
การจััดการผู้้�ประกอบการ พาณิิชย์์และนวััตกรรม
เมื่่อวัันที่่� 8 มกราคม 2563 คณะนิิติิศาสตร์์ ประกอบด้้วย อาจารย์์นรากร วรรณพงษ์์ อาจารย์์แทนรััฐ คุุณเงิิน
และอาจารย์์ณรงค์์วิิทย์์ มหาศิิริิกุุล  คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี  ประกอบด้้วย รศ.ดร.กฤตพา แสนชััยธร ผศ.ดร.สุุกานดา
นาคะปัักษิิณ และ ผศ.ดร.อารีีย์์ นััยพิินิิจ  ได้้ดำำ�เนิินการสอบสััมภาษณ์์ผ่่านระบบ  Zoom Meeting เพื่่อคััดเลืือกบุุคคล
เข้้าศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา การจััดการเรีียนการสอนตลอดชีีวิิต  (แบบรายวิิชา) ภายใต้้หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
การจััดการผู้้�ประกอบการ  พาณิิชย์์และ
นวัั ต กรรม คณะบริิ ห ารธุุ รกิิ จ และการ
บััญชีี  มหาวิิทยาลัั
คณะนิติศาสตร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยิ
นยดีขอนแก่่น ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2563
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 42 ป โครงการผลิิตนัักกฎหมายที่่�มีี
ศัั ก ยภาพด้้
า นการบริิ หนารจัั ด การธุุ รกิิ จ 
แหงการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั
ย
ขอนแก
(Entrepreneurial Lawyer) เป็็นการ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร โดยอาจารยจัั ดกชพร
สิกบุญเลิ
วยคณบดี
การศึึ กมุษาระดัั
บ ศปริิผูญชญาตรีีตาม
โครงสร้้
กสููรตรนิ
าสตรบัั
ณฑิิวนิ ต
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมดวยตัวแทนบุคลากรรวมมอบชอดอกไมแสดงความยิ
นดีกางของหลัั
บั ศ.ดร.สุ
ศักดิติิ ์ ศิ วงศ
รตั นชี
ชานิิยติิศมหาวิ
าสตร์์ ท(น.บ.)
ที่่�มีีความ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ป แหงการสถาปนาบัณฑิสาขาวิิ
ตวิทยาลั
ยาลัยขอนแก
น
ยืื
ด
หยุ่่�
น
ต่่
อ
การ เปลี่่
ย
�
นแปลง
และสร้้
า
ง
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ
โอกาสการเรีียนรู้้�อย่่างมีีบููรณาการะหว่่าง
กฎหมายกัับบริิหารธุุรกิิจให้้แก่่นัักศึึกษา

รอบรั
ว
้
นิ
ต
ศ
ิ
าสตร
มข.
วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563 คณะนิิติศิ าสตร์์ จััดประชุุมเตรีียมความพร้้อมการคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษา หลัักสููตรนิติิ ศิ าสตรบััณฑิิต

นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 (TCAS64)

สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์์วนิิดา แสงสารพัันธ์์ รองคณบดีีฝ่่ายบริิหารงานวิิชาการ
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบคััดเลืือก ณ ห้้องประชุุมคณะนิิติิศาสตร์์ โดยปีีการศึึกษา 2564 นี้้� คณะกำำ�หนดรัับบุุคคล
เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต จำำ�นวน 3 รอบ ดัังนี้้�
รอบที่่� 1 รอบ Portfolio แบ่่งการคััดเลืือกเป็็น 2 โครงการ ได้้แก่่
2.1 โครงการคุุณธรรม จริิยธรรม
2.2 โครงการผู้้�มีีศัักยภาพสููง
โดยรัับสมััครระหว่่างวัันที่่� 9-18 ธัันวาคม 2563
และประกาศรายชื่่อผู้้�มีีสิิทธิิสอบสััมภาษณ์์ ในวัันที่่� 8 มกราคม 2564
รอบที่่� 2 รอบโควตาภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
โดยรัับสมััครระหว่่างวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน – 4 ธัันวาคม 2563
ประกาศผัังที่่�นั่่�งสอบ 27 ธัันวาคม 2563
ทดสอบสมรรถะภาพหลััก 25-26 มีีนาคม 2564
รอบที่่� 3 รอบ Admission
รัับสมััครระหว่่างวัันที่่� 7 – 15 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่่อผู้้�มีีสิิทธิิสอบสััมภาษณ์์ในวัันที่่� 26 พฤษภาคม 2564
น้้องๆ ที่่�สนใจสามารถติิดตามข้้อมููลข่่าวสารได้้ที่่�
Facebook Fanpage คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
Facebook Fanpage การรัับบุุคคลเข้้าศึึกษามหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
Website คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
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