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Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

Retreat งานนโยบาย มุง พัฒนาองคกรสูค วามเปนเลิศ พรอมรองรับตอความเปลีย่ นแปลง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิต
ทางกฎหมาย เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย ส่งเสริมประยุกต์และพัฒนาวิชาชีพกฎหมาย ท�าการสอน
ท�าการวิจัยให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ท�านุบ�ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรม
แห่งสิทธิมนุษยชน การบริหารงานของคณะเป็นไปตามหลักการ ดังนี้
(1) หลักคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา
(2) หลักประสิทธิภาพ
(3) หลักการพึ่งตนเอง
(4) หลักการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ด�าเนินการประชุมบุคลากร ถ่ายทอดงาน
นโยบายกับคณาจารย์และบุคลากร เพือ่ ทบทวนความเข้าใจและถ่ายทอดนโยบายให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
องค์กรสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ดังนี้
1. การพัฒนาขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มี
นิติทัศนะรับใช้สังคม ตามแผนการพัฒนาระยะที่ 3 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) Learning Outcomes
(2) Lifelong Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation
(6) Result Based Management และพร้อมขับเคลื่อนคณะภายใต้แนวคิด Small, Smart, Social Responsibility
2. การตั้ ง เป้ า หมายพั ฒ นาคณะ
สู ่ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ ต า ม เ ก ณ ฑ ์ คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด� า เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ
EdPEx200
3. การจัดการศึกษาในกระบวนทัศน์
ใหม่ (Education Transformation)
จาก Lecture Base สู่ Learning Base
ประกอบด้วย (1) Academic Classroom
(2) Intensive Classroom (3) Dialogue
Classroom และ (4) Evaluation
4. การสร้างความร่วมมือกับองค์กร
เครือข่ายเพื่อท�า Be Legal Professional
Project พร้อมยกระดับรายวิชาในหลักสูตร
เทียบคุณวุฒิทางวิชาชีพ
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี
ใยพู ล ได้ ก ล่ า วถึ ง การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ต ้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ คื อ
Law, Vision และ Project พร้อมทั้งต้อง
กล้าคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และกล้าที่จะ
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศ
รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อสังคมต่อไป

เลาเร�่องกฎหมาย

รอบรั้วนิติศาสตร มข.

อธิการบดีเขาเยี่ยมคณะนิติศาสตร พรอมชื่นชมผลการดําเนินงาน
และระบบการจัดการศึกษาของคณะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
(Education Transformation) เพื่อสรางนักกฎหมายรุนใหม
วันที่ 17 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น น�าทีมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนการด�าเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารของ
คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานของคณะ อันจะท�าให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้น�าเสนอผลการด�าเนินการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. วิสยั ทัศน์ (Vision) ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายทีผ่ ลิตบัณฑิตให้มนี ติ ทิ ศั นะรับใช้สงั คม” และขับเคลือ่ น
การท�างานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) Learning
Outcomes (2) Lifelong Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5)
Co-Creation (6) Result Based Management ขับเคลือ่ นคณะภายใต้หลักการ Small, Smart, Social Responsibility
2. การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Transformation Learning)จาก Lecture Base
Learning เป็น Active Base Learning โดยคณะมีการจัดการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) Academic Classroom
(2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
3. การบริหารงานเพื่อสร้างจุดเด่นให้คณะนิติศาสตร์ (Unique Selling Point)เพื่อสร้าง Legal Professional
ประกอบกับ Law and New S-Curve และ Law and Start-up มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ
โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ (Academic Partnership) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจ
เฉพาะทางและสร้างความเป็นมืออาชีพ สู่การเป็น Faculty of Choice ต่อไป
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