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Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

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

ใชชีวิตวิถีใหม : ไมประมาท การดอยาตก

คณะนิติศาสตร์ มีมาตรการการท�าความสะอาดและฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้ออาคารส�านักงาน ห้องพักคณาจารย์
ห้ อ งบรรยาย และพื้ น ที่ ส ่ ว นกลางภายในคณะทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ ป อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาเยือน
ขอความร่วมมือทุกท่านทีเ่ ข้ามาภายในบริเวณคณะสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการ
ภายในคณะ และเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

เลาเร�่องกฎหมาย

LAW KKU HAPPY HEALTHY : สรางสุขภาวะในองคกร
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม LAW KKU HAPPY HEALTHY : สร้างสุขภาวะในองค์กร
ตรวจสุขภาพประจ�าปี ส�าหรับบุคลากร โดย หน่วยบริการตรวจสุขภาพคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสุขภาพ และแนวทางการดูแลรักษาตนเองจากโรคภัยต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกฝายซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของ
องค์กร และเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาองค์การไปสู่เปาหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สรางพลังเครือขายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Power of Co-Creation For Sustainability) ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม สรางแหลงเรียนรูและเปนสะพานเชื่อมระหวางนักศึกษากับสังคม
สูการสรางคุณคา (Value of Law) ใหกับนักนิติศาสตรยุคใหมสูการเปนพลเมืองโลก
(global citizenship) ตามวิถีประชาธิป ไตยและสิทธิมนุษยชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 และมูลนิธิเสฐียรโกเศส-นาคะประทีป ได้จัดพิธีลงนามบันทึกหลักการเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมเพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) และเปา
หมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายให้บรรลุ
เปาประสงค์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม รวมถึงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเขษมชาติ อารีมิตรผู้อ�านวยการ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ นายสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ กรรมการ
มูลนิธเิ พือ่ การศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กติ ติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในบันทึกหลักการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความส�าคัญของการสร้างพลัง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Power of Co-Creation for Sustainability) ตอนหนึ่งว่า
“จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่จะท�าให้คณะนิติศาสตร์ มข. เป็นองค์กรที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศ
คณะมีการปรับตัวในการทบทวนบทบาทและพันธกิจในการสร้างมูลค่า (Value of Law) ต่อสังคมและประเทศ ตามวิสัย
ทัศน์ในการเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายทีผ่ ลิตบัณฑิตให้มนี ติ ทิ ศั นะรับใช้สงั คม โดยคณะนิตศิ าสตร์ได้ปรับตัวเพือ่ รองรับสภาพ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ต้องผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายทีม่ คี วามรูด้ า้ น กฎหมาย มีวสิ ยั ทัศน์ (Vision) และทีส่ า� คัญต้องแปลง
คุณค่าทางด้านกฎหมายในการรับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งคณะมุ่งมั่นใน
การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะจะท�าหน้าที่
ในการพัฒนาคุณภาพคนในการเป็นพลเมือง (Citizenship) ในทางประชาธิปไตยและทางนิติธรรม ขยายพื้นที่การเรียนรู้จาก
ระดับอุดมศึกษาลงไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักศึกษากับ
สังคม น�าไปสู่การสร้างคุณค่าและสร้าง Mindset ให้กับนักนิติศาสตร์ยุคใหม่ที่แม่นย�าในหลักการและสามารถแปลงให้เป็น
พลังสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป”

รอบรั้วนิติศาสตร มข.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์วรวิทย์ ไชย
ตา หัวหน้าส�านักงานคณบดี อาจารย์ดารณี
ราชภู เ ขี ย ว ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี ฝ  า ยบริ ห าร
เครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการ พร้ อ มด้ ว ยตั ว แทน
บุคลากร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกบั
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ค�านวณศิลป คณบดีวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ครบ
รอบ 14 ปี ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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