


 
 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รายงานประจ าปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลและผล

การด าเนินงานภาพรวม และความก้าวหน้าในด้านต่างๆของคณะ ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ได้รวบรวม

ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการท างานของคณะฯและบุคลากร ตลอดจนเป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร

และการบริหารงานคณะฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

และสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ

คณะฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจประสาน

สามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีท่ีผ่านมา อีกท้ัง ขอขอบพระคุณ คณะ หน่วยงาน และความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน ที่ท าให้งานของคณะนิติศาสตร์ ประสบความส าเร็จและก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 

               คณบดี 
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ประวัติความเป็นมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 คณะนิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดย
วางเป้าหมายเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์
ด าเนินงานการบริหารจัดการองค์กร ที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายเรื่อง มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 
(Comprehensive University) การบริหารงบประมาณเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคมทางด้านวิชาการประกอบด้วย สร้าง
มาตรฐานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การจัดการศึ กษาของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานของส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตร อีกทั้ง ได้รับการรับรองและยอมรับเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การวิชาชีพหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการ
เรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และ
ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจ านวน 
103 คน 

คณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มต้นจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพ่ือมีสถานะ
เทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549 
เรื่องจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยก าหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558   
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วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ 
  
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม  
ปรัชญา   

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอปรด้วยทักษะ 
ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะทีจ่ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผน
และครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย  
พันธกิจ 

1. มีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมายและทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย  
2. มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ส าหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
3. มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย และส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
4. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ มีความสามารถใช้สารสนเทศใช้สื่อสาร

อย่างเหมาะสม  
5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับการแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่าง

เหมาะสม  
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3  

Small-Smart-Social Responsibility  
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3  

เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law)  
เสาหลักที ่2 การบริหารเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships)  
เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม (Social Engagement)  
เสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม  

     (Law Center Civil Society) 
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คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 
                    คณบดี 
            ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 

 
 

          อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน              อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ า                อาจารย์จงสุข  รัตนทายะ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                     
 

 
 
 
 
 
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์     
         กรรมการ                                          รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ         

                                                               กรรมการ  
 
 
  

 
 
 

                                                    อาจารย์วรวิทย์  ไชยตา 
                                       หัวหน้าส านักงานคณบดี 
                                                    กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 
                                                           คณบดี 
 
 
 
 

 
            

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์     
                                             รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 

        อาจารย์วรวิทย์  ไชยตา 
                                           หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 
 
 

        
 
 

      อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ                  อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว           อาจารย์ปริศนา ค าชาย 
 ผู้ช่วยคณบดี                                   ผู้ช่วยคณบดี                              ผู้ช่วยคณบด ี
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การบริหารงานทั่วไป 
General Administration 
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อัตราก าลัง 

จ านวนบุคลากร  
จ านวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรทั้งสิ้น 

83 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตาราง แสดงอัตราก าลัง จ านวนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อัตราก าลังคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สายวิชาการ 46  คน 

สายสนับสนุน 37 คน 

รวม 83 คน 

 
ตาราง แสดงอัตราก าลัง จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

สายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ปริญญาโท) 3 คน 

อาจารย์ (ปริญญาเอก)  4 คน 

อาจารย์ (ปริญญาโท) 37 คน 

อาจารย์ (ปริญญาตรี) 2 คน 

รวม 46 คน 

หมายเหตุ :  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  จ านวน 1 คน 
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ตาราง จ านวนอาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ* 

อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ* 

ศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก) 
ศาสตราจารย์พิเศษ 

2 คน 

1 คน 

รองศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก) 
รองศาสตราจารย์ 

2 คน 

4 คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก) 1 คน 

อาจารย์ (ปริญญาเอก) 5 คน 

ผู้พิพากษา (ปริญญาเอก) 
ผู้พิพากษา 

2 คน 

11 คน 

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน 

รวม 34 คน 

หมายเหตุ: คณาจารย์สายวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ https://law.kku.ac.th/wp/?page_id=1728  

ตาราง แสดงอัตราก าลัง จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

สายสนับสนุน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 14  คน 

พนักงานหน่วยงานในก ากับ 13 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 

สัญญาจ้างเฉพาะกิจ 9 คน 

รวม 37 คน 

 
 

 

 

https://law.kku.ac.th/wp/?page_id=1728
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แผนงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย    
จากเงินรายไดจ้ านวนทั้งสิ้น 86,035,000 บาท ซึ่งรายได้ของคณะฯ มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ซึ่งรายได้ทั้งหมดคณะฯ น ามาบริหารจัดการ          
เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา และคณะฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตร์ มีงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 
86,035,000 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประกอบด้วย  

(1) งบบุคลากร  
(2) งบด าเนินงาน 

  (3) งบลงทุน  
(4) งบอุดหนุน  
(5) งบรายจ่ายอ่ืน  

 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
งบรายจ่าย งบประมาณปี 

2557 
งบประมาณปี 

2558 
งบประมาณปี 

2559 
งบประมาณปี 

2560 
งบประมาณปี 

2561 
1.งบบุคลากร 17,500,000 18,374,000 20,400,000 25,400,000 31,675,296.24 
2.งบด าเนินการ 13,000,000 10,795,290 8,758,800 9,607,600 17,206,999.76 
3.งบลงทุน 300,000 1,837,000 2,400,000 8,298,000 15,000,000.00 
4.งบอุดหนุน 10,774,150 9,034,510 17,310,000 15,610,000 17,850,954.00 
5.งบรายจ่ายอื่น 4,619,350 10,010,200 12,217,200 14,728,900 4,301,750.00 
6.งบประมาณทั้งสิ้น 46,193,500 50,051,000 61,086,000 73,644,500  86,035,000 
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การจัดการศึกษา 
Education Management 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร           
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นสองระบบ คือ ระบบทวิภาค (4  ปี)          
และระบบไตรภาค (2 ปีครึ่ง) 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program in LAW 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : น.บ. (นิติศาสตร์) 

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws (Law) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B. (Law) 
 3. วิชาเอก 
  นิติศาสตร์ 
 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
  5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

* หลักสูตรฉบับปี 2560 
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 6. ระบบการจัดการศึกษา 
  6.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
  6.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคการจัดการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  
 7. วิธีการจัดการศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบการบรรยายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล 
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย  ส าหรับ
ปฏิบัติการมีศาลจ าลองเ พ่ือส่ง เสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ขั้นตอน                   
ในการปฏิบัติการในศาลระหว่างพิจารณาคดี โดยจ าลองจากห้องพิจารณาคดีของศาลจริง ซึ่งประกอบด้วย 
บัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์  ที่นั่งฝ่ายจ าเลย และหน้าบัลลังก์  และให้นักศึกษาได้เห็นภาพ          
ของการด าเนินคดีในห้องพิจารณาและได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการด าเนินคดีของศาล การซักถามพยาน       
การถามค้านพยานของทนายความทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ าเลย  นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนานักศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทั้งสองระบบ นอกจากผ  ู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า     
คณะนิติศาสตร์แล้ว คณะได้เรียนเชิญอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นอาจารย์สอนกฎหมายจากสถาบันกฎหมายชั้นน า         
ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายจากสถาบันกฎหมายทางวิชาชีพ
ระดับประเทศมาร่วมด้วย นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้          
ทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนปกติ
ด้วย 

8.โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  137 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    101 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาบังคับ     89 หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเลือก     12 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
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จ านวนนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,223 คน จ าแนก

เป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 2,196 คน และภาคบัณฑิตจ านวน 27 คน 
 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 522 743 666 265 2,196 

ปริญญาตรี (ภาคบัณฑิต) 15 12 - - 27 

รวมทั้งสิ้น 537 755 666 265 2,223 

 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 255 คน 

หลักสูตร จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 255 

ปริญญาตรี (ภาคบัณฑิต) - 

รวมทั้งสิ้น 255 
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การจัดการศึกษา 
Education Management 
 

 คณะนิติศาสตร์ กระตุ้นการเรียนรู้และจดจ ามาตราประยุกต์ผ่านเกม i-Legal น าร่องรายวิชากฎหมาย
ว่าด้วยละเมิดฯ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายว่าด้วย
ละเมิดฯ ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 2 โดยน าร่องการใช้เกม i-Legal ให้นักศึกษาได้จับกลุ่มเล่นเกมเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นการเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนนักศึกษาและการจ าจดมาตราในรายวิชาดังกล่าว i-legal เกมท้าสมอง 
ประลองความจ า คือเกมที่ผู้เล่นต้องการทดสอบความจ าในการท่องมาตรากฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง โดยผู้เล่น
สามารถร่วมกันก าหนดเองได้ด้วยการท าสลากเลขมาตราขึ้นมา ในการแข่งขัน 1 เกม ผู้ร่วมแข่งขันทุกคน
จะต้องเริ่มต้น ที่จุด start แล้วทอยลูกเต๋า 1 ครั้ง ก่อนเริ่มเล่นในแต่ละครั้งเพ่ือก าหนดจ านวนการเดินหมาก 
เมื่อทอยลูกเต๋าเสร็จแล้ว ให้เดินตามจ านวนของลูกเต๋าที่ทอยได้ และปฏิบัติตามค าสั่งที่ปรากฏในช่องนั้นๆ เช่น 
ท่อง 1 มาตรา ให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้เล่นจะต้องจับสลากขึ้นมา 1 อัน ได้มาตราใดให้ท่องมาตรานั้นให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นต้น หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้เดินย้อนกลับไปที่เดิมและสามารถเปิดดูประมวลกฎหมายได้เพ่ือ
เป็นการทบทวน ความจ า ผู้เล่นคนใดสามารถกลับมาถึงจุด start ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ สามารถออกค าสั่งให้ผู้
แพ้กระท าอะไรก็ ได้ 1 อย่าง เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “เครือขา่ยนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน” 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้นักศึกษา

ได้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกัน และสร้างแรงงานบันดาลใจในการเป็นเครือข่ายนักศึกษา
เรียนรู้สิทธิมนุษยชน โดยในงานได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ บรรยายเรื่อง "นโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนและท่านอาจารย์    
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายเรื่อง "Next Generation: Human rights" 
และในช่วงบ่ายเป็นการ Workshop ให้นักศึกษาได้ออกแบบกิจกรรม จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Human 
rights Campaign 2) Speech for Human rights 3) Art for Human rights ทั้งนี้ นักศึกษาได้ออกแบบ
กิจกรรมที่ตัวเองสนใจ เช่น การรณรงค์เรื่องสิทธิผู้สูงอายุที่จะได้รับการดูแลจากบุตร การรณรงค์สิทธิของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า การถ่ายภาพและจัดนิทรรศการเรื่องสิทธิเด็กและสตรี การพูดสร้างความเข้าใจเรื่องปัญหา
ยาเสพติด (Speech for Human rights) 
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 “โครงการติดอาวุธทางปัญญา ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 1”  
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะนิติศาสตร์ โดย คณะกรรมการบริหารนักศึกษา
ชั้นปี 1 ด าเนินการจัดโครงการดอาวุธทางปัญญา ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 1: การฝึกเขียนตอบกฎหมายเพ่ือ
เตรียมสอบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ยศ นาคะเกศ ได้บรรยายเทคนิคต่าง ๆ พร้อมด้วยกิจกรรม work 
shop ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางกฎหมายด้วยตัวเอง  

  

  
 

 “คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” จัดสัมมนาโครงการสัมมนา
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดสัมมนาโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุค
ดิจิทัล เรื่อง "กฎมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพ่ือถ่ายทอดความรู้และ
แนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แบ่งหัวข้อการสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ อาทิ นโยบายของ สคบ. และอาเซียนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
ประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ  
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 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินขบวนน าแถวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ น าโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ เดินแถวน าขบวนบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 2560 เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร        
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีเหล่านักศึกษารุ่นน้องร่วมขับร้องเพลงประจ าคณะนิติศาสตร์ 
และตั้งแถวน าส่งบัณฑิตอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ 
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 “คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jan Tytgat จาก Toxicology & Pharmacology 
KU Leuven Belgium” 

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับ Professor Dr. Jan Tytgat จาก Toxicology & Pharmacology KU Leuven Belgium ในโอกาส
มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Drugs: New Trends, relating to Drugs of Abuse 2017 Edition, Drug 
Enforcement Administration, U.S. Department of Justice ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 777 350     
นิติวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา เป็นอาจารย์ประจ าวิชา 

  
 

 “โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาชั้นปี 3” 
วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา ชั้นปี 3 

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาชั้นปี 3 รายวิชา 777 324 กฎหมายว่าด้วย
พยานหลักฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนของนักศึกษา บรรยายโดยอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท         
ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 
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 “เสริมประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานที่จริง” 
วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รายวิชา 777328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย อาจารย์อนันต์ 

ธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
น านักศึกษาเรียนรู้ดูงาน ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงขอนแก่น เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และการ
ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ในการท างานของศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น 
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 คณะนิติศาสตร์ จัด Intellectual Property Campaigns การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา  พร้อม
สร้างห้องเรียน แบบ Interactive Learning เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

วันที่ 24 เมษายน 2561 นักศึกษาชั้นปี 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Campaigns) โดยมี อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว และอาจารย์
แทนรัฐ คุณเงิน เป็นอาจารย์ประจ ารายวิชา 777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเป็นการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา พร้อมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
Interactive Learning พร้อมเพ่ิมเติมข้อมูล (Information) โดยอาจารย์ผู้สอน โดยให้นักศึกษาจัดท าผลงาน 
สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่จ า กัด
รูปแบบการน าเสนอ รวมถึงจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 36 กลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มได้มีการเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การแสดงในรูปแบบรายการทีวี 
การท าวิดีโอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การท า Photo Book แผ่นพับ การเล่มเกม
ตอบปัญหาทางกฎหมายชิงรางวัล เป็นต้น  
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 “กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน : แก่นแท้นิติปรัชญา” 
วันที่ 26-27 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์

ประจ าวิชา นิติปรัชญา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้น านักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วัดป่าหนองหลุบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเรียนรู้นอกสถานที่ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตติศักดิ์   
กิติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหลุบ บรรยายธรรมปฐมบท ให้กับนักศึกษา หลังจากนั้นเป็นการศึกษาแก่นแท้   
นิติปรัชญาด้วยตัวเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้กลุ่มพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในการ
จัดการศึกษาในรายวิชานิติปรัชญา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการน าร่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning คือ การฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบ
ตอบสนองต่อการศึกษาในรูปแบบข้อมูล หรือ Information 
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 “รายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการขยะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว และอาจารย์ปริศนา 

ค าชาย อาจารย์ประจ าวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา ในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “บทบาท นโยบาย และมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครขอนแก่น” โดยคุณทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส านักส่งเสริมสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น และหัวข้อ “พลังงานหมุนเวียน : เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า” โดย 
คุณปิยะนุช ปัญจพรรค์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการคุณภาพน้ าเสีย  

การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมา
บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา ให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามแนวทางข้อก าหนดต่าง ๆ ในขั้นตอนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย  

  
 

 “กิจกรรมศาลจ าลอง รายวิชา 777 420 การว่าความและจัดท าเอกสารทางกฎหมาย”  
  วันที่ 16 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมศาลจ าลอง ในรายวิชา 777 420 การว่าความ
และจัดท าเอกสารทางกฎหมาย โดย อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ า อาจารย์ดุลยพิชัย มหาวีระ อาจารย์ประจ าวิชา 
และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจ าคณะ มาร่วมถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในกระบวนการพิจารณาคดี และให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในเหตุการณ์จ าลอง ณ 
ห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย 
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 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ “นิติศาสตร์พี่เพื่อน้อง สานฝันสู่เนติบัณฑิตไทย” 
  เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ “นิติศาสตร์พ่ีเพ่ือ

น้อง สานฝันสู่เนติบัณฑิตไทย” โดยมี อาจารย์ปริศนา ค าชาย ผู้ช่วยคณบดี เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งจัด

บรรยายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ให้แก่นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟรีโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย และไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการส าหรับนักศึกษาให้มีความ

พร้อมก้าวสู่วิชาชีพด้านกฎหมาย โดยเฉพาะการศึกษาต่อในส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ซึ่ง

ต้องได้รับความรู้และค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ คณะฯ มีศิษย์เก่าซึ่งเป็นรุ่นพ่ีที่ส าเร็จในด้านนี้ พร้อมเป็น 

วิทยากรให้ความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ประกอบกับเป็นการสร้างเครือข่าย

และความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพส าหรับ

นักศึกษาปีที่ 4 และศิษยเ์ก่า เพ่ือให้ทราบแนวทางส าหรับการเตรียมตัวสอบเป็นเนติบัณฑิตไทยต่อไป  
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การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
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การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
 

 คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความ
ร่วมมือระหว่าง 2 คณะ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ 
ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดการศึกษามีความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัย 
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การวิจัย 
Research 
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   การวิจัย 
   Research 
 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนสู่ความยุติธรรมทาง
สังคม  

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ประชุม
หารือกับส านักวิจัยและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือหารือ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการพฒันางานวิจัยประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน จากการประชุมในครั้งนี้ ทุก
ฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์เชื่อมั่นว่า งานวิจัย คือ พ้ืนฐานส าคัญของการสร้างองค์
ความรู้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมท้ังในระดับพื้นท่ีจังหวัดและประเทศ 

   

 

 บุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและ/หรือวิจัย          
ณ ต่างประเทศ (Thai visitor scholar)  

      ด้วย อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้รับ

ทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและ/หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai 

visitor scholar) ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 

13 มิถุนายน 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2168/2561 เมื่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยได้รับวงเงินสนับสนุน 150,000 บาท ณ The Institute 

of Legal Medicine, Martine – Luther University สหพันธรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2561 – 

10 ตุลาคม 2561  
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 บุคลากรสายวิชาการ จัดท าผลงานทางวิชาการ   

   

เอกสารประกอบค าสอน เอกเทศสัญญา 1  

ผู้แต่ง อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว (อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์) 
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การบริการวิชาการ 
Academic Service 
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การบริการวิชาการ 
Academic Service 
 

 “คณบดี คณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านโนนเหลี่ยม อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน”  

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย 

อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ า ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังอ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ือลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านโนนเหลี่ยม อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในพ้ืนที่ ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือที่จะก าหนดเป็นพ้ืนที่เรียนรู้

ส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ให้นักศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักศึกษาน าความรู้ที่

เรียนมาตอบแทนสู่สังคม เพ่ือตอบโจทย์การสร้างนักกฎหมายที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคมซึ่งการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้

ได้รับการต้อนรับจาก นายเพชร สุพพัตกุล นายอ าเภอนาเชือก และชาวบ้านบ้านโนนเหลี่ยม อ าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม เป็นอย่างดี 

  

 

 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สิทธิมนุษยชนภาคอีสาน น า นศ.เครือข่ายฯ ลงพื้นที่ "เรียนรู้สิทธิ เรียนรู้
ชุมชน" มุ่งเสริมกระบวนทัศน์เข้าใจชุมชน เข้าใจปัญหาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

วั นที่  24-25 กุ มภ า พัน ธ์  2561 ศู น ย์ ศึ กษาและประส าน ง านด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน การ
จัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านซ าผักหนาม 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยได้มีเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน (Student’s Network for 
Human Rights@KKU) และนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน 40 
คน และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา 
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โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้ การรับฟังและแลกเปลี่ยน การจัดการทรัพยากรร่วมกับของ
ภาครัฐกับชุมชน ภายใต้โครงการจอมป่า โดยเจ้าหน้าที่อุทยานภูผาม่านการส ารวจพ้ืนที่ท าเกษตรของชุมชน 
การท าเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน การลงพ้ืนที่ศึกษาในเขตป่าชุมชน และซ าต่างๆ (ทรัพยากรน้ า) ที่มี
การบริหารจัดการร่วมกัน การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ถ้ าค้างคาว กิจกรรมอาสา “ท าแนวกั้นไฟ” 
การฟังเทศน์เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในเขตพุทธอุทยาน” โดยเจ้าอาวาสวัดป่าซ าผักหนาม การแลกเปลี่ยน
พูดคุยกับผู้น าชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับป่า วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชน 3 ฤดู ทั้งนี้ ท าให้
นักศึกษาได้เรียนรู้สิทธิชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน การได้ศึกษาเรียนรู้สิทธิใน
พ้ืนที่จริง และมองปัญหาชุมชนในหลากหลายมิติ ส่งผลให้นักศึกษามีกระบวนทัศน์ที่เข้าใจชุมชน ภาครัฐ และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  อันเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเป็นนักกฎหมายและนักปกครองที่เข้าใจสังคม 
ชุมชน ค านึงถึงความยุติธรรมทางสังคม การมีนิติทัศนะที่รับใช้สังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน 
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 นิติฯ มข. ร่วม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน น า นศ.ลงพื้นที่จริง เรียนรู้จากฐานชุมชน เสริมสร้างนิติทัศนะรับใช้

สังคม 

วันที่ 3–5 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “เรียนรู้บนฐานชุมชน” (Community 

Project Based Learning) ณ พ้ืนที่ชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น นักศึกษากฎหมายร่วมมือกับ

วิทยากร มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) โดย คุณพฤหัส พหลกุลบุตร คุณธนาวัตน์ รายะนาคร และคุณวรวัส 

สบายใจ ส าหรับ Community Project Based Learning (PBL) คือ เครื่องมือการเรียนรู้แบบโครงการบน

ฐานปัญหาของชุมชน ซึ่งถือเป็นแนวทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้

นักศึกษากฎหมายได้เข้าใจรากของปัญหาชุมชนอย่างแท้จริง และสามารถเอาหลักทางกฎหมายมาบูรณาการ

แก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชนได้ ถือเป็นการเปิดห้องเรียนขนาดใหญ่ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาช่วยเหลือชุมชน 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยทีมวิทยากรได้มีการเตรียมความพร้อม Work Shop 

เครื่องมือ 7 ชิ้น ได้แก่ แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน 

ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติชีวิต เพ่ือการเรียนรู้บนฐานชุมชุนก่อนลงพ้ืนที่จริงในเขตชุมชนรอบรั้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ทีมวิทยากรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง น านักศึกษาลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านโนนม่วง 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดของการเข้าร่วมกิจกรรม เจอกับสภาพปัญหาจริง เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 

และสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ 
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  “รู้ทันสื่อออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0” 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับ

ความรับผิดทางกฎหมาย" ในงานประชุมเครือข่ายผู้น าชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รู้ทันสื่อออนไลน์ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 มีผู้น าชุมชนร่วมประชุมกว่า 100 คน ร่วมอบรม ณ อาคารพุทธศิลป์ ส านักวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 เติมพลังความมุ่งม่ันสร้าง “จิตสาธารณะ” 

วันที่ 27–31 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ด าเนินโครงการวิจัยและบริการสังคมเพ่ือเสริมสร้าง
นิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด    
จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในชุมชนแห่งนี้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแล
นักศึกษาตลอดโครงการ 
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 “ตดิตามผลการด าเนินงานค่ายนิติสู่ชุมชนครั้งที่ 6” 

วันที่  18 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ น าโดย อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ อาจารย์กชพร             

มุสิกบุญเลิศ อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  และบริการสังคมฯ พร้อมด้วยนักศึกษา          

ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานค่ายนิติสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2561     

ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครู  ณ โรงเรียนบ้าน

หนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คร ูและนักเรียนในโรงเรียน ให้การต้อนรับและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ 

การมอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และท ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ โดยมี

นักศึกษาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงในการท ากิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

  

 

 เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน เสริมนิติทัศนะนักกฎหมาย ส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

วันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรม ‘จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น’ ลงพ้ืนที่ออก
ค่ายศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่ม
ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านห้วยยาง นักศึกษาได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆภายใน
ชุมชน ในเบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ปัญหาดิน
เสื่อมสภาพ ปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน 

นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่ งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยทีมวิทยากรไปให้ความรู้ชาวบ้านในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าน้ า
หมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้ นักศึกษายังช่วยชาวบ้านจัดท าเล้าไก่ ปรับปรุงแปลงปลูก
ผักของโรงเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตอาหารอินทรีย์ภายในชุมชน 
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การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทั้งคณะ
นิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีการน าองค์ความรู้ที่
นักศึกษาแต่ละคนถนัดไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมี อาจารย์กชพร มุสิกบุญ
เลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
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 นักศึกษานิติศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ)               
ปีการศึกษา 2561 
    
  วันที่ 8–9 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศึกษา
ปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 โดยลงพ้ืนที่ออกค่ายเพ่ือศึกษาปัญหา ให้ความรู้
กฎหมายแก่ชุมชน และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
ชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ 7 และหมู่ 8 ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ละลายพฤติกรรม” เป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นการระดมความคิด และการท างานเป็นทีม  

2. กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องต้น เป็นการบรรยายหลักกฎหมายเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

3. กิจกรรมสันทนาการ “The Choice” โดยใช้เกมเป็นสื่อ เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศสนุกสนาน 
ให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดต่างๆ พร้อมทั้งอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไป 

4. กิจกรรม “จุดไฟฝัน” เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายมรดก และกฎหมายเอกเทศสัญญา 
(ค้ าประกัน จ านอง ขายฝาก) ที่ดิน แก่คนในชุมชนบ้านโพนเพ็กและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์นรากร 
วรรณพงศ์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว และอาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. กิจกรรมถอดบทเรียน เป็นการระดมสมองร่วมกันระหว่างน้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและพ่ี
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพ่ือประมวลผลสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการ
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้
นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ทั้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองในด้านจิตอาสา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน พัฒนาสู่การเป็นนัก
กฎหมายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิติทัศนะรับใช้สังคม 
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การพัฒนาบคุลากรและการพัฒนาคณุภาพ 
Human Resource Development & Quality Development 
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การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพ 
Human Resource Development & Quality Development 

 “คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559” 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ น าโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 น าโดย รศ.กาญจนา นาคะพินธุ ในฐานะประธานกรรมการ รศ.ดร.สิรินดา 

ยุ่นฉลาด ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ กรรมการ และนางสุรีรัตน์ ปันโยแก้ว ผู้ประสานงานส านักประเมินฯ ทั้งนี้ผล

ปรากฏว่า การจัดการการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต "ผ่าน" การประเมินอยู่ใ นระดับ "ดี" โดย

คณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของการจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ อาทิ บัณฑิตสามารถมีงานท าได้

หลากหลายและมีแนวโน้มของบัณฑิตที่ได้ท างานภายในหนึ่งปีสูงขึ้น หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการในองค์กรวิชาชีพที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รวมถึงหลักสูตรมีการด าเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนท าให้

นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ ที่

คณะนิติศาสตร์จะได้น าไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตทาง

กฎหมายให้มีคุณภาพและเป็นนักยุติธรรมที่ออกไปรับใช้สังคมต่อไป 
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 “คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อ
ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ศตวรรษที่ 21” 
 

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี 
ด าเนินการประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพ่ือร่วมกันวางแผน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21      
ณ โรงแรมราชาวดีรีสอรท์ แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมถ่ายทอดนโยบายจาก
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนิติศาสตร์ คือ การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion) โดยบทบาทและ
ภารกิจของคณะนิติศาสตร์คือ การผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย การสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัย การ
บริการสังคมทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะ พ.ศ. 2561 ไว้ 4 เสาหลัก คือ เสาหลักท่ี 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่าย
ทางวิชาการ เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม และเสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและ
เครือข่ายภาคประชาสังคม  

ทั้งนี ้เพ่ือให้การพัฒนาคณะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัด
การศึกษานิติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ ระบบคิด ให้บัณฑิตทางกฎหมายและผู้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างสากล  
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 “อบรมพัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ” 

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ในหลักสูตร ศิลปะการพูด อาวุธของผู้น า ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

คณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ น าโดยอาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ อาจารย์

เอกกฤษ อุณหกานต์ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง เป็นวิทยากร 

การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพในการท างาน มีความมั่นใจในการแสดงออก

และมีความเป็นมืออาชีพ ในหลักสูตรมีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน การสร้างความ

เชื่อมั่นและขจัดอาการประหม่า กลวิธีเตรียมการพูดและการสร้างโครงเรื่อง รวมถึง จิตส านึกแห่งการบริการ 

เป็นต้น  

 

 การน าเสนอผลงานสายสนับสนุน มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ การน าเสนอผลงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน ที่แต่ละบุคคลได้จัดท าตามหัวข้อและตามภาระงานของตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ผลงานเพ่ือมุ่งสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประเสริฐ 

เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจ าคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้  คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

เ พ่ือรับฟังการน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาผลงาน ประกอบด้วย          

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าส านักงานคณบดี คุณเพ็ญนภา วันสาสืบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณวาสนา ถวิลเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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 “โครงการเสริมศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่น 2”  

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้มีความเหมาะสม 

พัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความมั่นใจในตนเอง และสร้างภาวะ

ผู้น าในการท างานอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ จากกลุ่มงาน

บริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานการเงินพัสดุ งานแผนและประกันคุณภาพ และงานทรัพยากรบุคคล 

เข้าร่วมจ านวน 18 คน ในการอบรมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนา

บุคลิกภาพและระบบคุณภาพ น าโดย อาจารย์อาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และทีมวิทยากร  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ซึ่งมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงานของคณะ สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมทั้ง

ให้บริการกับนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ การพัฒนาศักยภาพดังกล่าว จึงถือเป็นปัจจัย

ส าคัญต่อความส าเร็จของคณะ ในการสร้างความน่าเชื่อถือ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ที่เป็นสถาบัน

ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป 
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 “สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเสริมศักยภาพทีมงานพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม” 

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระยอง ในวัน
แรกได้จัดกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง พร้อมมอบทุนสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการด าเนินงานของสถานคุ้มครองฯ ซึ่งท าหน้าที่บริการเลี้ยงดู ที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ของใช้
ประจ าวัน บริการการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนกลับคืนสู่สังคม และในกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่ม Workshop ใน 3 ประเด็น “จุดสนใจเพ่ือการพัฒนา
องค์กร” คือ 
1. ในอีกห้าปีข้างหน้า อยากเห็นคณะเป็นอย่างไร 
2. อะไรคือสิ่งที่ดึงดูดให้พวกเราท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. อยากเห็นบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของคณะเราเป็นอย่างไร 

ซ่ึงบุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป   
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 The Follow-up : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

  วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ วิชชิ่งทรีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “The Follow-up พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ” เพ่ือสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว

ของบุคลากรและมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ต่องาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการสร้างและ

พัฒนาการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์  สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา

คนและระบบงานคุณภาพ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรบครั้งนี้  
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 คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าส านักงานคณบดี และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ ประชุมร่วมกับ นางวิกานดา พิธรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกอร     

สีแสง, นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา และ นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ นักตรวจสอบภายใน เพ่ือรับฟังการ

น าเสนอและสรุปผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 โดยส านักงานตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบและน าเสนอใน  4 ด้าน ประกอบด้วย              

1. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) 2. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี (Financial 

Audit) 3. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และ 4. การตรวจสอบการ

บริหาร (Management Audit) 

    ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในด้วย

คะแนนสูงถึง 86.96 คะแนน รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบการบริหาร

งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2018, Faculty of Law, KKU 
 

รายงานประจ าปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 48 
 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ “หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์”  โดยมีคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย 
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (คณะแพทยศาสตร์) ประธาน  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดชาย บุญประกอบ (คณะเทคนิคการแพทย์) กรรมการ 
3. ดร.กฤติกา ตระกูลงาม (คณะเทคโนโลยี) กรรมการ 

 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2560 

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2560 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย   
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุพินดา คูณมี  (คณะแพทยศาสตร์) ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร  (คณะเทคโนโลยี) กรรมการ 
3. ดร.วรัฐ ลาชโรจน ์(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) กรรมการ 
4. อาจารย์อภิรดี มิ่งวงศ์ (คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย) กรรมการ 
5. อาจารย์ดามร ค าไตรย์ (คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย) กรรมการ 
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
Student Quality Development 
 

 “คณะนิติศาสตร์ เสริมทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับนักศึกษามุ่งพัฒนานักกฎหมายรุ่น
ใหม่เป็น  Young Smart Lawyer” 

วันที่ 8 มกราคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดโครงการอบรมศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยา ส าหรับ
นักกฎหมาย ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าว
เปิดโครงการฯ โครงการอบรมนี้ได้จัดขึ้นส าหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 
มกราคม 2561 มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดในที่ชุมนุมชน หลัก
และวิธีการพูด การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูดโน้มน้าวใจ รวมถึงมารยาทสังคมและการวางตัว เป็น
ต้น ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารส าหรับนักกฎหมายรุ่น
ใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการท าอาชีพ การคบหาสมาคมผู้อ่ืน เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายต่อไป 

  

 

 “การอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยาส าหรับนักกฎหมาย รุ่น 4" 

วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 จัดอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยาส าหรับนักกฎหมาย รุ่น 4 

โดย วิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูดอิมแพค น าโดย อาจารย์ทินววัฒน์ มฤคพิทักษ์ 

อาจารย์อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อาจารย์สมปอง ดวงไสว อาจารย์วี ระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงศ์ อาจารย์

สมชาย หอมกระหลบ อาจารย์สยาม เอ่ียมพิชัยฤทธิ์ อาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง และอาจารย์อรพินทร์          
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พงศ์โชคชัย เพ่ือมุ่งเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นให้นักศึกษาต่อการประกอบวิชาชีพในด้านกฎหมาย คือ ทักษะการ

สื่อสาร และการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมต่อการปรากฎตัวต่อหน้าสาธารณะชน พร้อมทั้งการ

เสริมสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคมของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 
 “คณะผู้บริหารร่วมชมละครเวที ชมรมนิติศาสตร์การละคอน บรรพ 8 เรื่อง มรรตยะ” 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ น าโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย 

พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ประธานที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ที่ปรึกษาประจ าคณะ 

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมและให้ก าลังใจนักศึกษาทีมงาน นักแสดง นอกจากนี้มีการ

มอบทุนสนับสนุน และรางวัลการประกวดบทความ ภาพถ่าย ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ให้กับผู้

ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ ด้วย  
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 นิติฯ มข. จัด ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิต เตรียมพร้อมสู่การรับใช้สังคม 

  วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560          
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตทางกฎหมายออกสู่สังคม ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ พร้อมด้วยทักษะการ
เรียนรู้เชิงสหวิชาการส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพด้านกฎหมายอย่างภาคภูมิใจ โดยใน
กิจกรรมได้รับเกียรติจาก พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ประธานที่ปรึกษาประจ าคณะนิติศาสตร์บรรยายพิเศษ เรื่อง  
ทักษะการรู้จักวางตัวในสังคม เรื่อง “การวางตัวและมรรยาททางสังคม”, เรื่อง ทักษะโลกศตวรรษที่ 21 เรื่อง 
“คิดอย่างมีวิจารณญาณ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Critical Thinking) โดย อาจารย์วีระศักดิ์ จิตตะ
วิริยะพงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและบริการข้อมูลแห่งประเทศไทย (TBIC) เรื่อง ทักษะชีวิตงาน เรื่อง 
“เทคนิคการปรับตัวสู่ชีวิตวัยท างาน” โดย อาจารย์สุทธิพงศ์  เมธาภิวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคคล
และระบบคุณภาพ และยังได้มีการเสริมทักษะพร้อมปฏิบัติจริงในเรื่องของ ทักษะการเข้าสังคม เรื่อง 
“มารยาทบนโต๊ะอาหาร”  โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงแรมเจริญธานีได้บรรยายการรับประทาน
อาหารแบบ Europe Set พร้อมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยการจัดงานในครั้งนี้  มีคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
พร้อมเพรียง 
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 “นิติฯ มข. จัดแข่งขันการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา (Mootcourt) รอบชิงชนะเลิศ ประจ าปี 

2561” 

  วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการแข่งการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา รอบชิง

ชนะเลิศ ณ ห้องทองใบทองเปาด์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา กรณีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษากฎหมายได้เข้าใจองค์ความรู้ทางกฎหมาย

และทักษะที่มีความจ าเป็น อีกทั้ง  เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษากฎหมายทั้งภายในคณะและระหว่าง

มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้ด าเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกไปแล้วทั้งสิ้น 2 รอบ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม

แข่งขันทั้งหมด 32 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านภาคภูมิ พองชัยภูมิ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย 

อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน เป็นคณะกรรมการตัดสิน  พร้อมทั้งให้ค าแนะน า

นักศึกษาในรอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในวันนี้ได้รับทุนการศึกษาจ านวน 10,000 บาท 

และโอกาสนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ อีกด้วย 
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  “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติการตามหน่วยงานและสถานประกอบการ” 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 คณะนิติศาสตร์ ด าเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้หลักคิด ความส าคัญและการปฏิบัติตัวในการฝึกงาน

แก่นักศึกษา โดยท่านอาจารย์ยศ นาคะเกศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานของรุ่นพ่ีที่ฝึกงานในปีที่

ผ่านมา รวมถึงอธิบายขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน โดยงานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกงานภาคปฏิบัติการและเข้าใจการปฏิบัติตัวเองที่

เหมาะสม ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

  

 

 คณะนิติศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

   วันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้น านักศึกษาและเตรียมความพร้อม

ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาที่

สร้างสรรค์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มี

นิติทัศนะรับใช้สังคม” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพแห่งการเป็นผู้น า

นักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง เป็น

วิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมด้านภาวะผู้น า ทักษะในการคิด ศิลปะการสื่อสาร การสื่อสารต่อสาธารณะ 

ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานกิจกรรม

นักศึกษา ทั้งด้านการวางแผนและการจัดท าโครงการ ตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่านักกฎหมาย และการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ตลอดจนการจัดท าแผนภายใต้หลัก PDCA อีกด้วย 
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 คณะนิติศาสตร์ นิเทศนักศึกฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

  คณะนิติศาสตร์ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่นิเทศนักศึกฝึกงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับ

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพ่ือติดตามการฝึกงานของนักศึกษา โดยสรุปผลในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระหว่าง  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศาลแขวง และศาลจังหวัดขอนแก่น  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ส านักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น และส านักงานอัยการ ภาค 4 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ส านักงานทนายความ ดร.ภพธร แก้วขัน และส านักงานอัยการจังหวัด

ขอนแก่น 

ซึ่งการติดตามผลการนิเทศนักศึกษาฝึกงานมี 3 ประเด็นหลัก คือ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงาน ได้ฝึกประสบการณ์การท างานจริง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จ

การศึกษาเป็นบัณฑิตตามหลักสูตร ที่มีความพร้อมในการท างานเพ่ือให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม 

2. เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน และเป็นการสร้าง

เครือข่ายหน่วยงานทางด้านนิติศาสตร์ 

3. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้า

ฝึกงาน เพื่อทางคณะจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขในการขอรับการฝึกงานนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป 
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ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากองค์กร ต่างๆ ดังนี้ 

รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาประเภท ก. ทุนละ 30,000 บาท (ต่อเนื่อง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
1 นางสาวศศิธร   รูปพรม 603270430-5 1 
2 นายภัทรวิทรย์   เทียมผล 603270628-4 1 

 
ทุนฟูจิโมโต 18,000 บาท (ต่อเนื่อง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
1 นายชัยมงคล   แท่นหิน 583270057-9 3 

 
ทุนกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต 50,000 บาท (ต่อเนื่อง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
1 นางสาววชิราภรณ ์  ทิพย์รัตน์ 583270708-4 3 

 
ทุนมูลนิธิโตโยต้าฯ 20,000 บาท (ต่อเนื่อง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
1 นางสาวสุพรัตน์ อิติปิโช 603270647-0 1 

 
ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
1 นางสาวเจนจิรา   กลางสวัสดิ์ 593270399-2 2 

 
ทุนการศึกษาโฆษะ 10,000 บาท 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
1 นายสหทรัพย์   วรินทรเวช 593270236-0 2 

 
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อศาสนา การศึกษาฯ 20,000 บาท และทุนอุดหนุนคณะนิติศาสตร์ 36,000 บาท 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 

1 นางสาวศรัญญา   บัวบุญ      593270668-1 2 
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ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ฯ ภาคต้น 10,000 บาท 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 

1 นางสาววรรณิศา  บอกขุนทด 583270702-6 3 
2 นางสาวพรจันทร์  ขุนเพ็ชร์  593270839-0 2 
3 นางสาวจิราพร  จันทวิเศษ  603270482-6 1 
4 นายชวมินทร์   ประถมเสาวนีย์   593270745-9 2 
5 นายปริเวช  เล่านอก  603270317-1 1 
6 นายทศวรรษ  ศรีหวัง 593270085-5 2 
7 นางสาวอัจจิมา   เหล่าโสภา   583270768-6 3 
8 นายสาวปิยพัชร  พลดร  603270320-2 1 
9 นางสาวแพรพลอย  อ่อนจันทร์ 603270145-4 1 
10 นายสิทธิโชค  สายเสมา   593270550-4 2 
11 นายศุภกิตติ์  ภูมาสี   583270393-3 3 
12 นางสาวฉัตรราภรณ์  รูปขันธ์ 603270590-3 1 
13 นางสาวศรินธร  เครือชะเอม  593270355-2 2 

ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ฯ ภาคปลาย 10,000 บาท 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี 

1 นางสาวกัญญารัตน์  โสภาอุทก  603270012-3 1 
2 นางสาวศศินา  เหล่าคนค้า  603270181-0 1 
3 นายภูมิหฤษฎ์  อดุลนิรัตน์  603270327-8 1 
4 นายอัมรินทร์  สืบสาย  603270461-4 1 
5 นางสาวพานแก้ว  เสนามาตร  603270531-9 1 
6 นางสาวพิมพ์กานต์  เสนามาตร   603270535-1 1 
7 นางสาวจริยา  เพ่ิมพูนอนันต์   593270724-7 2 
8 นางสาวจิราพร  พลรักษา   593270730-2 2 
9 นางสาวพรรษินี  จิตตะแสน    593270844-7 2 
10 นายวันชัย  อุ่นแพงศรี   593270899-2 2 
11 นางสาวจุฬาลักษณ์  ดวงพุทธา     583270519-7 3 
12 นางสาววณิพรรณ์  ถาวร    583270699-9 3 
13 นางสาวเจนจิรา  หอมนาน   583270819-5 3 
14 นายเกริกพล  ผนิดรัตนากร  583271039-6 3 
15 นางสาวพิชญกานต์  ศรีอุดร    583271104-1 3 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
Culture & Religion Maintenance   
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 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  
 Culture & Religion Maintenance   
 

 “นิติฯ มข. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2560” 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนบุญสมมาบูชาน้ า สีฐานเฟสติวัล 

หรือเนื่องในวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 ณ ริมบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้แนวคิด        
“มยุราภิรมย์ ปฐมโคมดอกกระมุทบาน ศรีรัชกาลพระร่วงเจ้า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ” ณ บึงสีฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพ่ือให้ธ ารงไว้สืบไป 
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 “นิติฯ มข. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561” 
วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณ

ศาลาพระพุทธรูปประจ าคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธี พร้อมด้วย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ และ
อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ที่ปรึกษาประจ าคณะ ต่อมาได้ห่มสไบและสรงน้ า พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูป
ประจ าคณะ หลังจากนั้นเป็นการรดน้ าขอพรจากคณะผู้บริหารโดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

  

 
  

 นิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมเดินขบวน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจ าปี 2561  
วันที่ 10 เมษายน 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน

ในกิจกรรมบุญเดือนห้า บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส หรืองานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ในปีนี้ได้จัดขึ้นบริเวณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีกิจกรรมการรดน้ าด า
หัวสมมาผู้อาวุโส การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) การประกวดนาง
สงกรานต์ การท าบุญตักบาตร กิจกรรมการฮดสรง (สรงน้ าพระ) เพ่ือร่วมสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือน 5 ให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไป   
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 . 
 

 “ให้ปลูก..โพ-ธิ..ลงในใจ” 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะ

นิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ 100 ต้น เพ่ือปฏิบัติบูชา
เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับ     
ขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ณ วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ จ.ขอนแก่น และโอกาสนี้  ได้เข้าสักการบูชา       
พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหลุบ และได้รับฟังธรรมเทศนาพร้อมการนั่งปฏิบัติ
สมาธิ  
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 กิจกรรมฮักแพงเบิ่งแงงน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เปิดกิจกรรมฮักแพงเบิ่งแงงน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ          
ที่ปรึกษาประจ าคณะ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งจัดโดย 
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.การท าบุญตักบาตรพระสงฆ์จ านวน 7 รูป ณ บริเวณศาลาพระพุทธ      
ชินสีห์ พระประจ าคณะ 2.การฟังการบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมของนักกฎหมายและนิติทัศนะรับใช้สังคมใน
มุมมองของแต่ละศาสนา" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ การเลือกชุมนุมกีฬา กิจกรรมจิตอาสาท าสมุด 
Hamade เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพ่ีนักศึกษา และนักศึกษาใหม่ 
ช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กรทางวิชาชีพกฎหมาย 

Memorandum Of Understanding : MOU 
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การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์กรทางวิชาชีพกฎหมาย 
Memorandum Of Understanding : MOU 
  

 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมเครือข่ายวิชาการกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสอง
หน่วยงาน” 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมเครือข่ายวิชาการกับสมาคม
นักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 
(วช.) กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือของสองหน่วยงาน อาทิ การสัมมนาวิชาการเรื่อง Law and Social Enterprise ในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอบรม และชุดโครงงานวิจัย เรื่อง 
Business Ethic Code in The Asean Economic Community : Concerning for Investor on High 
standards of Ethics, Human Rights and Environmental Protection 
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 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการบริหารการศึกษาด้าน
นิติศาสตร์ของท้ังสองสถาบัน” 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดท าบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการบริหารการศึกษาด้านนิติศาสตร์ของทั้ง
สองสถาบัน โดยมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จ (Key Success) ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภายใต้
ยุทธศาสตร์เรื่อง Globalization รวมถึง การสร้างพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือต่อยอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น การ
จัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program) การจัดการศึกษาแบบก้าวหน้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะนักศึกษาสมทบพิเศษแบบก้าวกระโดด (Fast Track) 
และการพัฒนางานวิชาการและวิจัยร่วมกัน เป็นต้น  

พิธีลงนามในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และรองศาสตราจารย์ระวีวรรณ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ 
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 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี 
มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.-
มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  
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 “อธิการบดี ม.ขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิต
บัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม” 

วั นที่  29  มกราคม 2561  รองศาตราจารย์  ด ร .  กิ ตติ ชั ย  ไต ร รั ตนศิ ริ ชั ย  อธิ ก า รบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิต
กฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม  ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมอบนโยบายในครั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ฯ 4 ด้าน คือ (1) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตของคณะรองรับความเปลี่ยนแปลง  (2) การสนับสนุน
การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและ
นักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (3) การสร้างผลงานวิชาการ
และงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม และ (4) การสร้างโอกาสใน
การพัฒนาให้แก่บัณฑิตของคณะ  

  

 
 
 
 
 
 
 



Annual Report 2018, Faculty of Law, KKU 
 

รายงานประจ าปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 69 
 

 “คณะนิติศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการ
ปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม” 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าสัญญาและบันทึกข้อตกลง
การเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี  2561               
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีคณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมพิธีกว่า 100 คน ณ  ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะนิติศาสตร์ ฯ ได้จัดโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะในการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมาย พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมาย ให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะและยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและ
ความยุติธรรมทางสังคม 

อีกทั้ง มีเงื่อนไขการรับทุนในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย และการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งการพจิารณาให้ทุนเป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ของคณะ นอกจากนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ได้มาจากแผนงานผู้ส าเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ และแผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อไป 
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 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เข้าร่วม
เป็น “สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 2561 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Human Rights 
and Global Citizen” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ ในการนี้ โรงเรียนวัดบวรนิเวศได้เข้าร่วมเป็น “สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” โดยบันทึก
ความเข้าใจเรื่อง เครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี 2561 และหลักการทั่วไป 
ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดโครงการ/กิจกรรม “โครงการห้องเรียน
รู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจ าปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิทธิ
มนุษยชน (2) เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (3) เพ่ือสร้างโอกาสและพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และ (4) เพ่ือบริการวิชาการทางสังคมและสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ  

โดยมี “โรงเรียนวัดบวรนิเวศ” เป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน ซึ่งการท างานร่วมกันเป็น 
“สมาชิกเครือข่าย” และสมาชิกเครือข่ายมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่นักเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน และ
สังคมต่อไป 
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 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น
แนล ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชน   

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ 
อาจารย์ประจ าคณะ และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดย นางปิยนุช โคตรสาร ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่าง 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ส านักงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการปลูกฝังกระบวนทัศน์ด้านสิทธิ
มนุษยชน (3) เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และ(4) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีความร่วมมือ ดังนี้ (1) จัดให้กิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน (2) จัด
กิจกรรมร่วมกับศูนย์ ฯ ตามแผนปฏิบัติการรายปี (3) สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจประเด็นสิทธิ
มนุษยชนร่วมถึงเครื่องมือในการท ากิจกรรมแก่กลุ่มนักกิจกรรม และนักศึกษาที่สนใจ (4) ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเด็นงานรณรงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยแก่กลุ่ม
นักกิจกรรมอ่ืน ๆ และ (5) สนับสนุนนักศึกษาที่สนใจอยากเข้าฝึกงานกับทางแอมเนสตี้ ฯ 

  
 

 “คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค” 
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การคุ้มครองผู้บริโภค (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นาย
พิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนายเดชาวัต แจ้งชื่น ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามใน
ครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (MOU) ในครั้งนี้ เพ่ือร่วมมือกัน



Annual Report 2018, Faculty of Law, KKU 
 

รายงานประจ าปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 72 
 

ด าเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีคณะนิติศาสตร์เป็น
ผู้ด าเนินการ และมีกรอบแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยแก่ประชาชนโดยทั่วไป 

(2) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
(3) สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(4) ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะ

นิติศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค อีกท้ัง เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ไปสู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  
 

 ศูนย์สิทธิมนุษยชนภาคอีสานจับมือภาคีเครือข่ายสร้างห้องเรียนสิทธิ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมจัดเสวนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด าเนิน
โครงการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน ราชาวดี 
รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โดยการด าเนินโครงการในครั้งนี้ได้มี พิธีลงนามภาคีเครือข่ายห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
โดยลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “เครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา กับโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับพลังของคนรุ่นใหม่” โดยนางประกายรัตน์         
ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวถึง “พลังของคนรุ่นใหม่” เป็นพลังที่มีความส าคัญและมี
ความจ าเป็นในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่
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มีคุณภาพ และการเสวนาเรื่อง “Human Rights and Global Citizen จากมุมมองของคนรุ่นใหม่” โดย
ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ละคณะ ซึ่งนักศึกษาได้น าเสนอมุมมองว่าคณะต่าง ๆ ตื่นตัวเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอย่างไร และจะน าพาสังคมไทยก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งไปสู่สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไร 
และการแสดงสุนทรพจน์ประกอบสื่อในหัวข้อ “Imagine all the people living life on Peace one day 
equal” ประกอบด้วยโรงเรียนฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น 

รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “บทบาทเยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยมีเยาวชนที่ท างาน
ส่งเสริมสิทธิในพ้ืนที่ ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน
เข้าร่วมจ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้น าทางจริยธรรม กลุ่มลุ่มน้ าโขงศึกษา กลุ่มเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เยาวชนกลุ่มรักษ์ล าน้ าพอง และกลุ่มเพื่อนเพื่อน  

ทั้ งนี้  การจั ดกิ จกรรมสัมมนาวิช าการประ เด็ นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน พ้ืนที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งโรงเรียน กลุ่มเยาวชน และนักศึกษา 
ได้มาแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการเปิดพ้ืนที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เสนอมุมมองสิทธิ
มนุษยชนจากเสียงของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย นับเป็น
ก้าวส าคัญในสร้างคนรุ่นใหม่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไปสู่กลุ่มเยาวชนในระดับโรงเรียนต่อไป 
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  นิติ มข. ร่วมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ลงนามจัดตั้งศูนย์
ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ 1. 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และ 5. 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  

โดยการลงนามในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือและการ
สนับสนุนทางวิชาการ ในด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Annual Report 2018, Faculty of Law, KKU 
 

รายงานประจ าปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลและการได้รับการยอมรับ 
Reward & Credentials 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Annual Report 2018, Faculty of Law, KKU 
 

รายงานประจ าปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 76 
 

 รางวัลและการได้รับการยอมรับ 
 Reward & Credentials 
 

 คณะนิติศาสตร์ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ   
  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ที่มีผลการประเมิน 
“ดีเด่น” และ “ผู้มีความประพฤติตามจรรยาบรรณ ด้านตรงต่อเวลา” ประจ าปี 2560  

อีกทั้ง คณะฯ ได้มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาเป็นนักกฎหมายเพ่ือสังคม และพิธีมอบเข็มกลัดที่ระลึกส าหรับศิษย์เก่าดีเด่นที่
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรีใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
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 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลพระราชทานฯ รางวัล เทพทอง ประเภทองค์กร
ดีเด่น ครั้งท่ี 18 ประจ าปี 2561 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนคณะ
เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ เทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งมีการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ “คณะเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตทาง
กฎหมาย การบริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมงานวิจัยด้านนิติศาสตร์และความยุติธรรมทางสังคม เป็น
องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และยุติธรรม พัฒนาประชากรของชาติให้มีคุณภาพ น าความรู้ความสามารถมา
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น” 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานในฐานะโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 10 
ปี คณะนิติศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมที่อยู่ในทั้งหน่วยงานยุติธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้าง
ผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการยอมรับและรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
พ.ศ.2558 รางวัลพัฒนาการศึกษาดีเด่นแห่งปี 
พ.ศ.2559 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2559 
พ.ศ.2560 รางวัลองค์กรเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ.2561 (ปัจจุบัน) รางวัลพระราชทาน ประเภทองค์กรดเีด่น ประจ าปี 2561 

   
 

 “คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรม ประจ าปี 2561 ในงาน 2 ทศวรรษ สมาคม
สื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น” 

วันที่ 5 เมษายน 2561 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดงาน “2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชน
จังหวัดขอนแก่น” ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพูล
แมน ราชาออคิดขอนแก่น โดยในงานมีการมอบรางวัลด้านสื่อดีเด่นในหลากหลายสาขา และปาฐกถาพิเศษ
โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี 

ในงานดังกล่าว มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้รับรางวัล “สื่อคุณธรรม ประจ าปี 
2561” รางวัลคุณภาพ จาก สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กรที่ให้ความส าคัญกับ
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การท าหน้าที่สื่ออย่างมีคุณธรรม และสร้างสรรค์ สนับสนุนการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง และไม่
สร้างผลกระทบเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรอ่ืนใด น าโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น        
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 

  
 
 

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัล “ความประพฤติดี” จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  
  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล “ความ
ประพฤติด”ี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โดยได้เข้ารับรางวัล ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 

 
 

 ผลงาน "ความภูมิใจ" คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี คว้า 2 รางวัล Popular Vote ใน
งาน KKUL Open House 2018 
 
   วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย
นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ และนายพชร โนนทิง ตัวแทนคณะ ในการน าเสนอผลงานวิดีโอเรื่อง “ความภูมิใจ” 
ที่น าเสนอเรื่องราวการท างานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ  โดย 
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คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี (ชมคลิปได้ที่ https://bit.ly/2D58IJk) ในงาน KKUL Open 
House 2018 Innovation Device for Customer Engagement (ID4CE) การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความผูกพันกับผู้ใช้บริการ จัดโดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น       
3 ด้าน คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (2) การบริหารสารสนเทศ การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ (3) การบริหารองค์กรการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีผลงานผู้เข้าประกวด
ทั้งสิ้น 33 ผลงาน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานจาก คณะนิติศาสตร์อยู่ในกลุ่ม 2 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัล Popular Vote จากผู้เข้าร่วมงาน และ           
2. รางวัล Like and Share สูงสุด    

 

  
 

 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมบริจาคโลหิตสูงสุด  
วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรและนักศึกษาได้

ร่วมบริจาคโลหิตสูงสุด ในโครงการจัดหาโลหิตเพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลและผ่าตัดผู้ป่วย ในงานพิธี
ไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ 
แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2561 ในด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 คน ได้แก ่ 

1. นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4     2.  นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

              
3. นายชัยมงคล แท่นหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4      4.  นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

                 
 

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 
 นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ “ด้านคุณธรรมจริยธรรม” 
 นางสาวมัลลิกา นาบุดดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ “ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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ภารกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(เดือน ตุลาคม 2560 - เดือนกรกฎาคม 2561) 

ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
1 4 ตุลาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  6/2560 ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ พ.ศ.2559-2561 

ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ถนน
สามเสน กรุงเทพฯ 

2 5 ตุลาคม 2560  ประชุมเครือข่ายวิชาการกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โดยมีวาระการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เก่ียวกับการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสองหน่วยงาน  

ห้องประชุมศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) กรุงเทพฯ 

3 5 ตุลาคม 2560  จัดท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการบริหารการศึกษาด้านนติิศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน โดยมุ่งเป้าหมายสู่
ความส าเร็จ (Key Success) ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์เรื่อง 
Globalization รวมถึง การสร้างพื้นที่การศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้แก่นักศึกษา  

ห้องประชุมสิริวัฒนภักด ี
อาคารนราธปิพงศ์ประพันธ ์
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์กรุงเทพฯ 

4 8 ตุลาคม 2560  บรรยายพิเศษ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา : หลักสากลและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา             
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม 

 

5 11 ตุลาคม 2560  ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศล คุณแม่เพ็ญแข ประทีปะจิตติ มารดาของอาจารย์สมชาย จุลนิติ์ อาจารย์พิเศษ
ประจ าคณะ  

ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม 
กรุงเทพฯ 

6 15 ตุลาคม 2560 18.00 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมนางก าไล  ธรรมศิลา ภรรยาคุณนภดล ธรรมศิลา  บ้านโนนรัง ต.สาวถี  
จ.ขอนแก่น 

7 21 ตุลาคม 2560  ร่วมแสดงความเสียใจกับท่านอาจารย์ฐิตินนทน์ สุรดิฐนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์/อาจารย์
พิเศษ ต่อการสูญเสียภรรยา คุณภคมน สุรดิฐนันท์  

วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 
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ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
8 31 ตุลาคม 2560 08.30 น. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  คณะนิติศาสตร ์มข. 
9 2 พฤศจิกายน 2560 10.00 น. คณบดีประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรฯ  
คณะนิติศาสตร์ มข. 

10 4 พฤศจิกายน 2560  กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ "เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อให้นักศึกษาได้ ออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกัน และสร้างแรงงานบันดาลใจในการเป็นเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน 

ห้องบรรยาย 4  
คณะนิติศาสตร์ มข. 

11 15 พฤศจิกายน 2560 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดสัมมนาโครงการสัมมนาความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เร่ือง "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  

ห้องบรรยาย 4  
คณะนิติศาสตร ์มข. 

12 15 พฤศจิกายน 2560 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ คร้ังที่ 7/2560  คณะนิติศาสตร์ มข. 
13 20 พฤศจิกายน 2560 14.00 น. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางปรานอม ยศธะสาร ภรรยาคุณสุรัตน์ ยศธะสาร  เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย         

คณะนิติศาสตร์  
วัดหัวหิน ต.เมืองเก่า  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

14 27 พฤศจิกายน 2560  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข.- 
ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” คร้ังที่ 3  

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

15 29 พฤศจิกายน 2560 - ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อที่จะก าหนดเป็นพื้นที่เรียนรู้ส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ให้นักศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้นักศึกษาน าความรู้ที่เรียนมาตอบแทนสู่สังคม  

บ้านโนนเหลี่ยม  
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

16 12 ธันวาคม 2560 09.00 น. แสดงความยนิดีบัณฑิตคณะนิตศิาสตร์ ประจ าปี 2560 ห้องทองใบ ทองเปาด์  
คณะนิติศาตร์ มข. 

17 13 ธันวาคม 2560 08.30 น. ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 2560 อาคารพลศึกษา มข. 
18 14 ธันวาคม 2560 08.00 น. จัดงานแสดงความยินดีกับท่านวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร      

เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2560 พร้อมมอบรางวัลให้กับบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ 

โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 
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ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
19 15 ธันวาคม 2560 09.00 น. คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินแถวน าขบวนบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 2560 เพื่อเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร  
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มข. 

20 20 ธันวาคม 2560 - ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี เข้าสวัสดีปี
ใหม่และมอบพระพุทธรูปประจ าคณะแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

21 5 มกราคม 2561 11.00 น. ประชุมกรรมการประจ าคณะสัญจร ประจ าเดือนมกราคม/2561 ร่วมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มข.  

22 5 มกราคม 2561  คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์  เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิ   

ส านักงานอธิการบด ีมข. 

23 5 มกราคม 2561  คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ ร่วมประชุมและมอบกระเช้าผลไม้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.      
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 

ส านักงานอธิการบด ีมข. 

24 10 มกราคม 2561  คณบดี เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้ แก่ อาจารย์สุวิทย์ กุหลาบวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน และอาจารย์เดชา  เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน 

 

25 10 มกราคม 2561 16.00 น. ปิดการอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทะวิทยาส าหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 1 (8-10 มกราคม 2561) พร้อม
มอบรางวัลในการประกวดสุนทรพจน์ และประกาศนียบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม   

ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 

26 11 มกราคม 2561 10.00 น. ประชุมหารือความก้าวหน้าในการท าความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมกับ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดหลักสูตรทางเลือกทางการศึกษาในรูปแบบ
หลักสูตรก้าวหน้า 4+1 (เรียน 5 ปี จบ ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) และปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต))  
 

คณะนิติศาสตร์ มข. 
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ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
27 29 มกราคม 2561  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิต

บัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม 
ห้องประชุมส านักอธิการบดี 
มข. 

28 30 มกราคม 2561 14.00 น. คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ยศ นาคะเกศ ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียด
หลักเกณฑ์กับนักศึกษาชั้นปี 4 เก่ียวกับการให้ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในโครงการต่อยอดการศึกษา
แบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น  

คณะนิติศาสตร์ มข. 

29 30 มกราคม 2561  จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน
การปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21  

โรงแรมราชาวดีรสีอร์ท 
แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น 

30 13 กุมภาพันธ์ 2561  ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ในหลักสูตร ศิลปะการพูด อาวุธของผู้น า ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ น าโดยอาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ 
อาจารย์เอกกฤษ อุณหกานต์ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง  

โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น 

31 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น. "ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ" ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวาระส าคัญเรื่อง "ทบทวนภาระกิจ
จุดแข็งจุดอ่อนทิศทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2581"  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
คณะนิติศาสตร์ มข. 

32 16 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 น. “คณะนิติศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรรองรั บการปฏิรูป
กฎหมายและงานยุติธรรม” เข้ารว่มพิธีจัดท าสัญญาและบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบ
ก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 

ห้องประชุมสารสิน  
อาคารสิริคุณากร มข. 

33 20 กุมภาพันธ์ 2561  คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพา 
เศษมะพล บิดาอาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 
3 และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

34 21 กุมภาพนธ์ 2561 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้า ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มข. 
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ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
35 6 มีนาคม 2561  เปิดอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยาส าหรับนักกฎหมายรุ่นที่  4 ประจ าปี 2561" 

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดอิมแพค น าโดย ท่านอาจารย์
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ และคณะ 

คณะนิติศาสตร์ มข. 

36 8 มีนาคม 2561  ปิดอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยา รุ่น 4 คณะนิติศาสตร์ มข. 
37 14 มีนาคม 2561  เป็นผู้แทนคณะเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ประเภทองค์กรดีเด่น ประจ าปี 2561  ศาลาสหทัยสมาคม ใน

พระบรมมหาราชวงั 
กรุงเทพฯ 

38 20 มีนาคม 2561 11.00 น. กองการกีฬามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเทพทอง "องค์กร
ดีเด่น" ประจ าปี 2561 โดยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะรับมอบของที่ระลึก 

คณะนิติศาสตร์ มข. 

39 28 มีนาคม 2561 18.30 น. คณะผู้ บริหารร่ วมชมละครเวที  ชมรมนิติศาสตร์การละคร บรรพ 8 เ รื่ อ ง  “มรรตยะ” 
และมอบทุนสนับสนุน และรางวัลการประกวดบทความ ภาพถ่าย ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ให้กับผู้
ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ ส าหรับการแสดงละครเวทีจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 
2561 วันละ 2 รอบการแสดง 

ลานหอศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

40 29 มีนาคม 2561 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่3/2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 
41 29 มีนาคม 2561 20.00 น. "ประชุมสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์" ถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 (2562-2581) ให้กับบุคลากรคณะ

นิติศาสตร์ เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาคณะและร่วมกันด าเนินงานขับเคลื่อนคณะไปยังเป้าหมายในการเป็น   
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม  

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

42 29 มีนาคม 2561  ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตทางกฎหมายพร้อมเสริมทักษะต่างๆที่จ าเป็ น เตรียมพร้อมสู่การรับใช้สังคม 
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาของคณะสู่การเป็นบัณฑิตทางกฎหมายออกสู่สังคม  

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

43 5 เมษายน 2560  คณบดี คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรม ประจ าปี 2561 ในงาน 2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัด
ขอนแก่น 

โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด
ขอนแก่น 

https://www.facebook.com/hashtag/โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม?source=feed_text
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ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
44 9 เมษายน 2561  จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณศาลาพระพุทธรูปประจ าคณะ โดยได้รับเกียรติจาก

คณบดี เป็นประธานในพิธี  
คณะนิติศาสตร์ มข. 

45 9 เมษายน 2561 17.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมมอบสัญลักษณต์ราชูให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 
 

ลานหนา้ศาลาพระพุทธรูป
ประจ าคณะ  

46 26-27 เมษายน 2561  คณบดี อาจารย์ประจ าวิชานิติปรัชญา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้น านักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้
นอกสถานที่ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหลุบ 
บรรยายธรรมปฐมบท ให้แก่นักศึกษา  

วัดป่าหนองหลุบ อ.เมือง     
จ.ขอนแก่น 

47 2 พฤษภาคม 2561 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 คณะนิติศาสตร์ มข. 
48 16 พฤษภาคม 2561  ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะ

ผู้บริหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

คณะนิติศาสตร์ มข. 

49 21 พฤษภาคม 2561 15.00 น. ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษามี
ความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการ  

ห้องประชุมอธิการบดี มข. 

50 22 พฤษภาคม 2561 10.00 น. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายที่มีวิสัยทัศน์และทักษะด้านวิจัย
และพัฒนาฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน และภายหลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ้น คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิตติบดี ใยพูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ วาระที่ 2 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มข. 

51 28 พฤษภาคม 2561  เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดกรอบแนวคิด (Conceptual 
Framework) ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบ  
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ล าดับ วันที่ เวลา รายละเอียดภารกิจ สถานที่ 
52 6 มิถุนายน 2561 13.00 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น เพื่อปฏิบัติบชูาเนื่องในวนัอัฏฐมีบชูา  วัดป่าหนองหลบุ ต.แดงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น 
53 11 มิถุนายน 2561 08.30 น. คณบดี ประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสอบสัมภาษณ์รับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 3) คณะนิติศาสตร์ มข. 
54 13 มิถุนายน 2561 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังที่ 5/2561 คณะนิติศาสตร์ มข. 
55 13 มิถุนายน 2561 11.30 น. แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิช ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง "ศาสตราจารย์"  
คณะนิติศาสตร์ มข. 

56 13 มิถุนายน 2561 11.00 - 
16.30 น. 

"คณบดี ถ่ายทอดนโยบาย 4 ปี ภายใต้แผนพัฒนาคณะระยะที่ 3" พ.ศ. 2562 – 2581 เพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะนิติศาสตร์ มข. 

57 25 มิถุนายน 2561 18.00 น. คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมคุณแม่หนูจร เครือพิมาย  
คุณแม่ของคุณณัฏฐากุลยา ค าภูมี เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ  

บ้านแอวมอง ต.พระลบั  
จ.ขอนแก่น 

58 26 มิถุนายน 2561 09:55 น. ท่านผู้บริหาร COLA ชวนให้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านบริหารให้แก่ว่าที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ของวิทยาลัย 
ในฐานะที่ท างานด้านบริหารมาเกิน 10 ปี...มีข้อแนะน าว่า "ถ้าอยากจะเป็น young man in a hurry ไม่ควร
มองประสิทธิภาพเพียงด้านเดียว ส าคัญต้องเรียนรู้การรู้จักผู้คน รู้จักที่มาที่ไป สายสนกลในและก าพืดด้วย 
เพราะบางองค์กรนั้น ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร" 

 

59 5-7 กรกฎาคม 2561  ให้การต้อนรับ ท่านพลเอกนิพนธ์ สีตบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ เนื่องใน
โอกาสเยี่ยมชมกิจการของคณะ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายฯ 

คณะนิติศาสตร์ มข. 

60 10 กรกฎาคม 2561 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการสอบ TCAS รอบที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2561 ของ 
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)   

ห้องประชุมส านักงานคณบดี
คณะนิติศาสตร์ มข. 

61 10 กรกฎาคม 2561 15.00 น. ประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561  คณะนิติศาสตร์ มข. 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี งบประมาณทีใ่ช้ (บาท) 

1 โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  25,000 

2 โครงการสอบวัดความรูป้ระจ าภาคกลาง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  4,500 

3 โครงการเสริมทักษะวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2/2560 78,077.50 

4 โครงการอบรมหลักสูตร "ศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยาส าหรับนักกฎหมาย" (ธ.ค.) 8-16 มกราคม 2561 101,805 

5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2560 1-3 พฤศจิกายน 2560 80,500 

6 โครงการแสดงความยนิดปีริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 14 ธันวาคม 2560 91,684.50 

7 โครงการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมประสบการณบ์ัณฑิตฯ 12-15 ธันวาคม 2560 210,123.50 

8 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ 31 ตุลาคม 2561 14,210 

9 โครงการทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดปีการศึกษา 2560 94,424 

10 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานคณะ (ต.ค.60) ตุลาคม 2560 36,770 

11 โครงการสอบวัดความรูป้ระจ าภาคต้น/2560 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 82,950 

12 โครงการสืบทอดธุรกิจครอบครัวฯ 25-30 กันยายน 2560 190,500 

13 โครงการเสริมทักษะรายวชิากฎหมายและภาษีอากรส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 19 พฤศจิกายน 2560 13,300 

14 โครงการเสริมทักษะรายวชิากฎหมายล้มละลาย และฟืน้ฟูกิจการฯ 3 พฤศจิกายน 2560 13,830 

15 โครงการศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานฯ 16 ตุลาคม-31 มกราคม 2561 5,353 

16 โครงการกฎหมายเพื่อความยุติธรรมทางสังคม ชั้นปทีี่ 3 ตลอดปีการศึกษา 2560 3,505 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี งบประมาณทีใ่ช้ (บาท) 

17 โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนษุยชนฯ 1-4 พฤศจิกายน 2560 111,366 

18 โครงการท าบญุตักบาตรและจัดท าโรงทานฯ วันสถาปนามหาวทิยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2561 5,000 

19 โครงการประกวดการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาฯ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 70,379 

20 โครงการประชุมบุคลากรประจ าปี 2560 4 มกราคม 2561 47,100 

21 โครงการประชุมเพื่อติดตามผลและระดมความคิดเห็นฯ 31 มกราคม 2561 16,765 

22 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ 16 ตุลาคม-31 มกราคม 2561 5,095 

23 โครงการสรุปและประมวลผลกจิกรรมภาคบัณฑิตฯ 26,29 พฤศจิกายน 2560 1,322 

24 โครงการเสริมทักษะวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 22-24 พฤศจิกายน 2560 4,883 

25 โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตงาน 30 มกราคม 2561 52,000 

26 โครงการประชุมบุคลากร ประจ าเดือนธันวาคม 2560 ธันวาคม 2560 40,000 

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (1) 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 96,531.53 

28 โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานฯ 2 มีนาคม 2561 2,000 

29 โครงการประชุมบุคลากร ประจ าเดือนมกราคม 2561 มกราคม 2561 40,000 

30 โครงการประชุมบุคลากร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561 40,000 

31 โครงการศาสตร์และศลิป์แห่งวาทวิทยาฯ (มี.ค.) 6-8 มีนาคม 2561 367,100.65 

32 โครงการทุนพฒันาศักยภาพบัณฑิตกฎหมายฯ 8 กุมภาพันธ์ 2561 49,290 

33 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560 29 มีนาคม 2561 221,992.46 

34 โครงการสอบวัดความรู้กลางภาค ประจ าภาคปลาย/2560 5-9 มีนาคม 2561 8,450 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี งบประมาณทีใ่ช้ (บาท) 

35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (2) 19-20 มีนาคม 2561 96,111 

36 โครงการน าเสนอผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ 15 มีนาคม 2561 15,975 

37 โครงการทักษะการสื่อสารและบริการที่เป็นเลิศ 21 มีนาคม 2561 27,049 

38 โรงการเรียนรู้สิทธ ิเรียนรู้ชุมชน 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 24,711 

39 โครงการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการแรงงานฯ 20 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2560 7,000 

40 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน 28-30 พฤษภาคม 2561 263,954.67 

41 โครงการบุญเดือน 5 สมมาบูชาน้ า 9-10 เมษายน 2561 52,770 

42 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมสวัสดิการประกันสุขภาพฯ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 518,470.44 

43 โครงการอบรมหลักสูตรเรียนรู้บนฐานชุมชน 3-5 มีนาคม 2561 56,727 

44 โครงการอบรมหลักสูตรศาสตรแ์ละศิลป์แห่งวาทวิทยาฯ (พ.ค.) พฤษภาคม 2561 150,283.20 

45 โครงการ Community project ฯ 3-5 มีนาคม 2561 984 

46 โครงการ Moot Court มีนาคม-พฤษภาคม 2561 2,850 

47 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงาน (มีนาคม) มีนาคม 2561 41,500 

48 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 19 เมษายน 2561 2,870 

49 โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ 15 มีนาคม 2561 6,295 

50 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงาน (เมษายน) เมษายน 2561 34,000 

51 โครงการสอบวัดความรู้ภาคปลาย/2560 4-11 พฤษภาคม 2561 76,205 

52 โครงการสอบสัมภาษณ์ผูผ้่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบ 2 เมษายน-กรกฎาคม 2561 9,350 
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53 โครงการเสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  20,000 

54 โครงการห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษาฯ 27-28 มิถุนายน 2561 52,263 

55 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคปฏิบัติ 22 พฤษภาคม 2561 5,790 

56 โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดงูานดา้นกายภาพฯ 22-25 มีนาคม 2561 68,391.50 

57 โครงการถ่ายทอดนโยบายและการบริหารงานคณะ 4 ปีฯ 13 มิถุนายน 2561 20,800 

58 โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสิง่แวดล้อมฯ 2 เมษายน-30 มิถุนายน 2561 7,000 

59 โครงการจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและภาวะผู้น าฯ 28 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2561 573,579 

60 โครงการประชุมนักศึกษาภาคบณัฑิตฯ 6-7 กรกฎาคม 2561 4,800 

61 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานคณะ (พฤษภาคม) พฤษภาคม 2561 40,000 

62 โครงการวิจัยและบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างนิติทัศนะ 27-31 พฤษภาคม 2561 135,747 

63 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ 1,3 พฤษภาคม 2561 8,305 

64 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ  38,500 

65 โครงการสอบสัมภาษณ์ผูผ้่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตอ่ฯ  7,740 

66 โครงการ The Follow - Up 18-19 กรกฎาคม 2561 81,207 

67 โครงการจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 6 มิถุนายน 2561 2,200 

68 โครงการต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 21 กรกฎาคม 2561 12,500 

69 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ 29 มิถุนายน -17 กรกฎาคม 2561 3,330 

70 โครงการประกวดการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาฯ มีนาคม-เมษายน 2561 73,618.18 
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71 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานคณะ (กรกฎาคม) กรกฎาคม 2561 40,000 

72 โครงการวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ 2561 6 กรกฎาคม 2561 72,615 

73 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรของบ้านโนนม่วง 23 เมษายน 2561 2,198 

74 โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งพืน้ที่ชุ่มน้ าแก่งละวา้ฯ 20 เมษายน-30 มิถุนายน 2561 7,000 

75 โครงการสรุปและประมวลผลความรู้ก่อนสอบปลายภาคฯ  4,424 

76 โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจ าป ี2561 22-24 มิถุนายน 2561 66,181 

77 โรงการอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ค าปรึกษาเชงิจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ 24 เมษายน 2561 7,810 

78 โครงการ Photography and Give Me Right 22 สิงหาคม 2561 10,000 

79 โครงการ Right of life  22 สิงหาคม 2561 3,000 

80 โครงการ The Spirit Live  23 สิงหาคม 2561 2,737 

81 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 7 กันยายน 2561 20,000 

82 โครงการประชุมคณาจารยป์ระจ าคณะนติิศาสตร์  เมษายน-กรกฎาคม 2561 7,655 

83 โครงการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผา่นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เมษายน-กรกฎาคม 2561 23,650 

84 โครงการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผา่นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ Admission รอบ 4 เมษายน-กรกฎาคม 2561 9,350 

85 โครงการเตรียมความพร้อมคณะท างานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 11-13 กรกฎาคม 2561 13,250 

86 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมิน EdPEx 16-31 กรกฎาคม 2561 31,069 

87 โครงการนิติศาสตร์พี่เพื่อน้องสานฝันสู่เนติบณัฑิตฯ สิงหาคม-กันยายน 2561 71,036.50 

88 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงาน (มิถุนายน) มิถุนายน 2561 20,000 
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89 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานคณะและสื่อสารองค์กร (สิงหาคม) สิงหาคม 2561 45,500 

90 โครงการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานคณะและสื่อสารองค์กร (กันยายน) กันยายน 2561 40,000 

91 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจการ 5-7 กรกฎาคม 2561 41,145.66 

92 โครงการวันรพ ีประจ าปี 2561 7 สิงหาคม 2561 5,500 

93 โครงการวิจัยและบริการสังคมฯ  164,253 

94 โครงการศิลปกับสิทธิมนษุยชน 3-6 สิงหาคม 2561 4,542 

95 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ีคร้ังที่ 5 เมษายน-กรกฎาคม 2561 17,700 

96 โครงการหนังสั้นสะท้อนการเหยียดฯ 22 สิงหาคม 2561 2,550 

รวมทั้งสิ้น 5,501,849 
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