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 สารจากคณบดี 
 รายงานประจ าปี 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลและ           
ผลการด าเนินงานภาพรวมและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของคณะ ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ทั้งนี้ได้รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจหลักซึ่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม       
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินและเป็นแนวทางในการพัฒนา      
การท างานของคณะฯ และบุคลากร ตลอดจนเป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร               
และการบริหารงานคณะฯให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบรรลุ ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ          
และสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ 
ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ประสานสามัคคี       
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งขอขอบพระคุณ คณะ หน่วยงานและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน       
ที่ท าให้การด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ประสบผลส าเร็จและก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

     ผูช้่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล 
                              คณบดี 
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ประวัติความเป็นมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดตั้งคณะนิติศาสตร ์
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสถาปนาและจัดตั้งเป็นคณะวิชา เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2549 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 เรื่อง มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัด
การศึกษาครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา 
ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น          
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 
การจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก 
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2547 โดยมีล าดับดังนี้ 

 พ.ศ.2547 จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ภายใต้สังกัด
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 พ.ศ.2548 จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ภายใต้
โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 พ.ศ.2549-ปัจจุบัน จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
ภายใต้คณะนิติศาสตร์ 

 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 
 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีลักษณะดังนี้ 

 พ.ศ.2547 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นลักษณะหลักสูตรโครงการพิเศษภายใต้การ
บริหารจัดการและรับผิดชอบของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารและการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ.2537 

 พ.ศ.2548 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นลักษณะหลักสูตรโครงการพิเศษภายใต้การ
บริหารจัดการและรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 

 พ.ศ.2549-ปัจจุบัน รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นลักษณะหลักสูตรระบบปกติ ภายใต้
การบริหารจัดการและรับผิดชอบของคณะนิติศาสตร์ 
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ปรัชญาของคณะ(Philosophy) : “คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอรปด้วยทักษะ

ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะ ตามแบบ
แผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย”  
 
 พันธกิจ (Mission) : 

 1. การผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย (1) ทีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมายและทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย (2) มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง (3) มีนิติทัศนะ 
คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. งานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาสังคม 
 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. การปลูกฝังวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 
 
วิสัยทัศน์ของคณะ (Vision) : “โรงเรียนสอนกฎหมายท่ีผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” 
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คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

 

 
 

 

 

      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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ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 

 

 

 

 
 

                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 
                                                           คณบดี 
 

 

 

 

            

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์     
                                             รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ         
 

 

 

 

 
 

    อาจารย์วรวิทย์  ไชยตา 
                                         หัวหน้าส านักงานคณบด ี
 

 
 
  

 
 

 

   อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ                  อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว           อาจารย์ปริศนา ค าชาย  

        ผู้ช่วยคณบดี                                    ผู้ช่วยคณบดี                               ผู้ช่วยคณบดี 
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     โครงสร้างการบริหารงาน คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การบริหารงานทั่วไป 

General Administration 
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"การประชุมถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ การปฏิบัติงานระดับคณะ ระหว่าง อธิการบดี                    

และผู้ทรงคุณวุฒิ"  

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด คณะนิติศาสตร์

ได้ด าเนินการประชุมถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงานระดับคณะ ระหว่าง อธิการบดี           

และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะนิติศาสตร์ น า

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
“ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณะให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือหารือข้อราชการและการพัฒนาคณะตามนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมถึงการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี  
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"ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดนโยบาย      
ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ขอให้
บุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญภายใต้นโยบาย 6 ด้าน 
คือ 

1.ด้านความโปร่งใส 
2.ด้านความพร้อมรับผิด 
3.ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ท าหน้าที่ยกร่างและจัดท าประกาศและแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะ
นิติศาสตร์ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ น านโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป ในเรื่อง
อ่ืนๆ คณบดีคณะฯิติศาสตร์ได้ชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
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อัตราก าลัง 

จ านวนบุคลากร 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรทั้งสิ้น  84 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 1 บุคลากรสายวิชาการ ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

สายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ปริญญาโท) 3 คน หมายเหตุ :  
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
จ านวน 6 คน 
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  จ านวน 1 
คน 

อาจารย์ (ปริญญาเอก) 4 คน 

อาจารย์ (ปริญญาโท) 38 คน 

อาจารย์ (ปริญญาตรี) 2 คน 

รวม 47 คน 

 
ตารางท่ี 2 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ* 

ศาสตราจารย์ (ปริญญาเอก) 
ศาสตราจารย์พิเศษ 

2 คน 
1 คน 

คณาจารย์สายวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
https://law.kku.ac.th/
wp/?page_id=1728 

 

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 

  

https://law.kku.ac.th/wp/?page_id=1728
https://law.kku.ac.th/wp/?page_id=1728
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ตารางท่ี 3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

สายสนับสนุน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 14  คน 

พนักงานหน่วยงานในก ากับ 13 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 

สัญญาจ้างเฉพาะกิจ 9 คน 

รวม 37 คน 

 

ตารางท่ี 4 อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าคณะนิติศาสตร ์

อัตราก าลังคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สายวิชาการ 47  คน 

สายสนับสนุน 37 คน 

รวม 84 คน 
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แผนงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย    
จากเงินรายได้จ านวนทั้งสิ้น 73,644,500 บาท ซึ่งรายได้ของคณะฯ มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ซึ่งรายได้ทั้งหมดคณะฯน ามาบริหารจัดการ          
เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา และคณะฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะนิติศาสตร์ มีงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 
73,644,500 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ประกอบด้วย  

(1) งบบุคลากร  
(2) งบด าเนินงาน 

  (3) งบลงทุน  
(4) งบอุดหนุนและ  
(5) งบรายจ่ายอ่ืน  
 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
งบรายจ่าย งบประมาณปี 

2556 
งบประมาณปี 

2557 
งบประมาณปี 

2558 
งบประมาณปี 

2559 
งบประมาณปี 

2560 
1.งบบุคลากร 12,350,000 17,500,000 18,374,000 20,400,000 25,400,000 
2.งบด าเนินการ 16,340,000 13,000,000 10,795,290 8,758,800 9,607,600 
3.งบลงทุน 924,000 300,000 1,837,000 2,400,000 8,298,000 
4.งบอุดหนุน 13,405,050 10,774,150 9,034,510 17,310,000 15,610,000 
5.งบรายจ่ายอื่น 2,769,950 4,619,350 10,010,200 12,217,200 14,728,900 

6.งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

45,789,000 46,193,500 50,051,000 61,086,000 73,644,500  
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     แผนภาพที่ 1 สถิติรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2556-2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพที่ 2 ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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การจัดการศึกษา 

Education Management 
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การจัดการศึกษา 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร           
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเป็นสองระบบ คือ ระบบทวิภาค (4ปี)          
และระบบไตรภาค (2ปีครึ่ง) 

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 าลองเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ขั้นตอน                   ใน
การปฏิบัติการในศาลระหว่างพิจารณาคดี โดยจ าลองจากห้องพิจารณาคดีของศาลจริง ซึ่งประกอบด้วย 
บัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์  ที่นั่งฝ่ายจ าเลย และหน้าบัลลังก์  และให้นักศึกษาได้เห็นภาพ          
ของการด าเนินคดีในห้องพิจารณาและได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการด าเนินคดีของศาล การซักถามพยาน       
การถามค้านพยานของทนายความทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ าเลย นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนานักศึกษา 
 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 2,245  คน  
     ตารางที่ 6 จ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี คน 

ชั้นปีที่ 1 776 

ชั้นปีที่ 2 857 

ชั้นปีที่ 3 310 

ชั้นปีที่ 4 302 

รวม 2,245 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังตารางต่อไปนี้ 
         ตารางท่ี 7 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา คน 

2559 208 

2558 198 

2557 262 

รวม 668 
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การจัดการศึกษา - การจัดการเรียนการสอน 
"คณะนิติศาสตร์ เปิดเวทีการสื่อสารให้ค าแนะน าและรับฟังปัญหาจากนักศึกษา เพื่อวางแผนและเตรียม

ความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559" 

  

โครงการประชุมนักศึกษาชั้นปีเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ด าเนินการประชุมชั้นปีนักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งตามกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งจะด าเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 13 

มกราคม 2560 เพ่ือให้ค าแนะน าและเตรียมความพร้อมวางแผนการเรียน รวมถึงรับฟังปัญหา และความ

คิดเห็นจากนักศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้ง    

มีคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข        

และเป็นบัณฑิตที่พร้อมท างานรับใช้สังคมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 Annual Report 2017  Faculty of Law, Khon Kaen University 18 | ห น้ า  

 

“คณะนิติศาสตร์ จัดการศึกษาเข้มข้นเสริมทักษะการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court)” 

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. รายวิชา 777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรม

แข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) เพ่ือฝึกทักษะในการสื่อสารโต้แย้งองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงและกฎหมาย การประยุกต์ใช้กฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ข้อเท็จจริง การฝึกทักษะการสื่อสาร    

ให้คล่องแคล่วและความสามารถในการตอบค าถาม ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ 
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“เข้มข้น!! สอบเค้าโครงวิจัยภาคบัณฑิต รุ่นที่ 5 เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางกฎหมายแก้ไขปัญหาทาง
สังคม” 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะนิติศาสตร์ด าเนินการสอบเค้าโครงวิจัยรายวิชา วิธีวิทยาวิจัยทาง
กฎหมาย ของนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่น 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ให้ข้อแนะน าในการศึกษาวิจัยตามประเด็นที่นักศึกษาสนใจและสามารถ
น ามาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมต่อไป 
 
 
 

 

  



รายงานประจ าปี 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 Annual Report 2017  Faculty of Law, Khon Kaen University 20 | ห น้ า  

 

“คณะนิติศาสตร์ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา มุ่งเป้าสร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะ
รับใช้สังคม เน้นเสริมทักษะวิชาการและทักษะที่จ าเป็นเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปกฎหมายและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม” 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี
คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพ่ือวางแผนเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ห้ องบรรยาย 3)   
โดยมีวาระส าคัญดังนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับนักศึกษาใหม่ อาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น 

วาระที่ 2 เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยมีการปรับ
โครงสร้างหลักสูตรให้มีจ านวนหน่วยกิจลดลง เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา     
พร้อมปรับกลยุทธ์การสอนแบบ Interactive ควบคู่กับ Information รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาการและทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักกฎหมาย  และที่ส าคัญคือ การจัดระบบกลุ่มวิชากฎหมายต่าง ๆ       
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างบูรณาการ          
ให้นักศึกษาได้แก่  1. กลุ่มนิติศาสตร์ (Theoretical Legal) 2.กลุ่มทักษะวิชาการด้านกฎหมาย (Law)           
3.กลุ่มกฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development) และ 4.กลุ่มทักษะวิจัยและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Research) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น อาทิ เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมให้นัก
กฎหมายเรียนรูุุถึงนิติทัศนะ ระบบคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและทักษะกฎหมายกับโลกาภิวัฒน์ เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมกระบวน
ทัศน์ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝั่ง
ระบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย รวมถึงการให้นักศึกษาเรียนรู้ เชิ งสหวิชาการ 
(Interdisciplinary) ส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง      
เพ่ือ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่น ในอุดมการณ์
แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิต    
ให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” 

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ร่วมกันเพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บรรลุตามวิทัศน์และเดินไปในทิศทาง
เดียวกันตามภารกิจของคณะในการผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคบัณฑิต"  

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2560 กิจกรรมในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าว
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะน าผู้บริหาร และคณาจารย์ หลังจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "หลักคิด
และวิธีการเรียนกฎหมาย ประสบการณ์ จากเนติบัณฑิตอังกฤษ ส านัก The Middle Temple ประเทศ
อังกฤษ” โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ซึ่งหลังจากจบการปาฐกถา อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ได้น านักศึกษาสักการะ
พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปประจ าคณะ เพ่ือเป็นสิริมงคลและประสบผลส าเร็จในการเรียนตามที่มุ่งหวังต่อไป 
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“ปฐมนิเทศนักกฎหมายรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560” 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ด าเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมรับโอวาทและ
บรรยายพิเศษจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น “องค์ความรู้ใหม่ท่ีส าคัญต่อการศึกษากฎหมายในปัจจุบัน” 
และปาฐกถาพิเศษจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ “บทบาทของนักศึกษานิติศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม” เตรียมพร้อมความเข้าใจในบทบาทของการเรียนกฎหมายสู่การเป็นบัณฑิตที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคม    
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และศาล
จังหวัดขอนแก่น 
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คณะนิติศาสตร์ มุ่งจัดการสอนแบบ Interactive เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชากฎหมายกับสังคม ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปี 1 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นนักศึกษากฎหมายรวมถึงรู้จัก
และรู้คุณค่าของสังคมที่นักศึกษาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปี 1 ซ่ึงเป็นนักศึกษาใหม่ต้องเรียนรู้ถึงการ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้มุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยให้
ท าความรู้จักกับสังคมที่นักศึกษามาอยู่ทั้งในแง่ของพื้นที่ และสัญลักษณ์ความหมาย ความเป็นมา ต่างๆ ที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือเป็นกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานในการรับรู้ เข้าใจร่วมกันในสังคมนั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบัน รู้จักเพ่ือนและ
การปรับตัวรวมถึงการท างานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือน าเอา
ความรู้ทางกฎหมายออกไปพัฒนาช่วยเหลือสังคม โดยจะมีการแบ่งกลุ่มลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม อาทิ การเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม เกษตรกรอีสาน สวนเกษตรมีกิน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น การออกไปช่วยเหลือพัฒนาพ้ืนที่
ศาลหลักเมืองขอนแก่น การท ากิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หมู่บ้านไหมไทยของกลุ่ม
หัตถกรรมคุ้มสุขโข อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ในการจัดการศึกษาในรายวิชานี้ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การสอนแบบ Interactive ควบคู่กับ Information 

โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเอง มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงสหวิชาการ ( Interdisciplinary) ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพ่ือ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตาม
ปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” ต่อไป 
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คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้น าและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดอบรมเสริมทักษะให้นักศึกษา
ชั้นปี 3 หลักสูตร “การสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างสร้างสรรค์”  มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจและเชื่อโยงแนวคิด
จ าเป็นส าหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 

คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อย่างสร้างสรรค์” ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 3 โดยร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้น าและสร้างสันติธรรม รักสคูล เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานและเชื่อมโยงแนวคิดที่จ าเป็นส าหรับแต่ ละขั้นตอน
กระบวนการของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการรู้จักการเจรจาไกล่
เกลี่ยที่ไม่ใช่การเอาแพ้เอาชนะกันภายในครอบครัวของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี 
ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและเปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนรักสคูล ดร.ศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 อาจารย์นวพล วิริยะกุลกิจ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจ
ครอบครัว และอาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนรักสคูล โดยการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 25-26 กันยายน 2560 รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 27-28 
กันยายน 2560 รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 29-30 กันยายน 2560 โดยใช้สถานที่ ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ 
โดยในแต่ละวันจะมีการบรรยาย กิจกรรมระดมสมอง วิเคราะห์กรณีศึกษา รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 
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การจัดการศึกษา – ทุนการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
ตารางท่ี 8 รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ล าดับ ชื่อ - สกุล รหัส ชั้นปี  ทุนที่ได้รับ 

1 นายอรรถกฤษ   สุราวรรณ์ 563270222-8 4 ได้รับทนุมูลนธิ ิKGI 20,000 บาท 
(ต่อเนื่อง) 

2 นายไกรศักดิ์   ศรีบุญเรือง 583270498-9 2 ทุนการศึกษา SMBC  35,000 บาท  
3 นายภาณุพงศ ์  เพชรสุวรรณ 563270051-9 4 ทุนการศึกษา SMBC  35,000 บาท  
4 นางสาวสรณ์สิร ิ  กุวะสาร 583270735-1 2 ทุนโมเดอร์นฟอร์ม 10,000 บาท 
5 นางสาวศรัญญา   บัวบุญ      593270668-1 1 ทุนวิจิตรพงศ์พนัธุ์เพื่อศาสนา การศึกษา

ฯ 20,000 บาท 
6 นางสาวเจนจิรา   กลางสวสัดิ ์ 593270399-2 1 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 บาท 
7 นางสาวดารณ ี  ภูคงคา 593270778-4 1 ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 15,000 บาท 
8 นางสาววชิราภรณ ์  ทิพย์รัตน ์ 583270708-4 2 ทุนกรุงไทยสานฝนัสู่บณัฑิต 50,000 บาท 

(ต่อเนื่อง) 
9 นางสาวณัฐชา   เหรียญเงิน    573270306-9 3 

ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราช
กุมารี ฯ ภาคต้น 10,000 บาท 

10 นางสาวอริสา   ศิริพัฒนานุกูลชยั   563270223-6   4 
11 นางสาวมุกสุธดิา   เมืองวงษ์   593270517-2  1 
12 นายอภิวัฒน ์  สาริสิทธิ ์ 583270337-3 2 ทุนการศึกษาโฆษะเพื่อตอบแทนคุณ

แผ่นดิน 10,000 บาท 
13 นางสาวสุนนัทา   สุดสงสาร 593270555-4 1 ทุนทอฝันวันเกิด 10,000 บาท 
14 นางสาวกานดามณ ี  วังประโคน 573270380-1 3 ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราช

กุมารี ฯ ภาคปลาย 10,000 บาท 15 นายมหาภาค   มุลาลินน ์ 593270652-6   1 
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การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
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“การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือหารือเกี่ยวกับ (1) การจัดการศึกษา
ในโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (2) ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต เรื่อง การจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกระทรวงยุติธรรม(3) การจัดท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา  
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
1.ท่านประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านัก/กลุ่มงาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 
3. อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  
5. อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ า ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การบริการวิชาการ 

Academic Service 
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“คณะนิติศาสตร์ประชุมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานศนูย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13..00 - 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุม
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วยเครือข่ายการท างานด้านสิทธิ
มนุษยชนภาคอีสาน เพ่ือร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งข้ึนเป็นเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นต้นแบบของการ
ท างานเพ่ือสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้วางแนวทางแผนงานปฏิบัติการประจ าปีไว้เป็น 
3 ด้าน คือ 1.แผนงานด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2.แผนงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ 3.แผนงานด้าน
การปลูกฝังกระบวนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยการสร้างกลยุทธ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยกา รรณรงค์ 
(Campaign) ให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเพ่ือติดตามและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ และนักศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ในส่วนของ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดรูปแบบของจุดมุ่งหมาย นโยบาย โครงการ กิจกรรม และการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการท าโครงการหรือกิจกรรม โดยต้องมองบริบททางสังคมกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติใหม่
เพ่ือให้เท่าทันต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ และสังคมที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Privacy 
in Global Digital Age รวมถึงต้องสร้างหุ้นส่วนที่หลากหลายเพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีบทบาทการท า
หน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ฯ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะองค์รวมให้ได้ ซึ่งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์รวมกัน คือ "การสร้างคนรุ่นใหม่เพ่ือสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน" (Build to Global 
Citizenship) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอยู่ 4 ประเด็น คือ 1.การสร้างการรับรู้ (Awareness) งานด้าน
จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน (Campaign) การผลิตสื่อสารสนเทศ การอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ 2.การ
สร้างคุณค่า (Appreciation) สอดคล้องกับงานด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยต้องท างานทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
3.การสร้างความเข้าใจ (Understanding) เป็นงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่นการจัดห้องเรียนสิทธิ
มนุษยชน การจัดอบรม Workshop เป็นต้น และ 4. การสร้างความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นงานด้าน
เครือข่ายและพ้ืนที่ เพ่ือลงพื้นที่เรียนรู้ และสามารถน ามาก าหนดโจทย์วิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของคน
ในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างโมเดลเพ่ือการพัฒนางานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถานบันการศึกษานั้นได้มีบทบาทในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้มีทักษะทางด้าน
วิชาการแล้ว คณะยังได้มุ่งเน้นความส าคัญอีก 2 ทักษะคือ1.ทักษะการคิด และ2.ทักษะที่จ าเป็น (Non-
Technical Skill) ส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้ตอบโจทย์กับความต้องการของสังคมที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทุกๆรุ่น (Gen) 
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ส าหรับเป้าหมายร่วมกันในการท างานในครั้งนี้ คือการเผยแพร่งานทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การประสานงานกับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างนักรณรงค์ด้านสิทธิ
มนุษยชน นักกฎหมายที่มีความรู้พ้ืนฐานด้าน Non-Technical Skill นักกฎหมายที่มีฐานคิดด้านสิทธิมนุษยชน
และความยุติธรรมทางสังคม รวมถึงการสร้างอาสาสมัครด้านสิทธิมนุษยชน ด้วย โดยภารกิจทั้งหมดต้องเน้น
ความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมต่อไป 
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เสวนาวิชาการ "การข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติและมายาคติในสังคมไทย" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเสวนาโครงการเสียงที่เงียบไว้ในใจเธอ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่อง
ในวันแรงงานประจ าปี 2560 ตอน "การข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติและมายาคติในสังคมไทย" โดยได้รับ
เกียรติจากอาจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คุณวิลาสินี โสภาพล และคุณจักกฤษ์ วนาใส ร่วมเสวนาในหัวข้อ
ดังกล่าว โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง หลังจากนั้นอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ า ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะฯ
ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกและกล่าวปิดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ 
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“คณะนิติศาสตร์ บริการวิชาการสู่หน่วยงานยุติธรรม” 
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมเพ่ือความเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากร

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เมื่อวันที่ 3 -4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริมปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมเพ่ือความเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรศาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 74 คน เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่แนว
ทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ และนายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม 

ส าหรับหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย และทักษะความรู้ที่ผู้อบรมสามารถน าไปใช้
งานได้จริง ดังนี้ 1.“สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานยุติธรรม” โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 2.“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) กับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม” โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3.“ทิศทางการบริหารงาน
ยุติธรรมยุคใหม่” โดย อาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต ภาค 3 4.“
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท” โดย อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บมจ.) 

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เรียนรู้การสร้างโจทย์วิจัยส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป คณะนิติศาสตร์ ม.
ขอนแก่น เชื่อมั่นว่า การพัฒนาคนคือพลังขับเคลื่อนส าคัญในการปฏิรูปประเทศ 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

Culture & Religion Maintenance 
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“คณะนิติศาสตร์สืบสานประเพณีบุญเดือนห้าสมมาผู้อาวุโส ประจ าปี 2560” 
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินขบวน     

"งานบุญเดือน 5 สมมาอาวุโส" ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือนห้า หรือ วัน
สงกรานต์ ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการแข่งขันการประกวดการตบประทาย คณะ
นิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยส าหรับขบวนนางสงกรานต์ ประจ าปี  หลังจาก
นั้นได้จัดพิธีสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ณ บริเวณลานห้องบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใย
พูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวเปิดพิธี พร้อมทั้งสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้ ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ 
อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ และอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ า ได้เข้าร่วมพิธีพร้อมกล่าวค าอวยพรให้กับคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
สืบไป 
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“คณะนิติศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยส านึก      
ในพระมหากรุณาธิคุณ” 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็ก
ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริ
ชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนหน่วยงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
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“ครบรอบสถาปนาคณะนิติศาสตร์ 11 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม” 
เมื่อวันที่ 4-6 กรกรฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตพระพุทธรูป

ประจ าคณะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป
ประจ าคณะฯ ในโอกาสครบรอบ 11 ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ คณะได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจ าคณะ องค์
พระมีพุทธลักษณะจ าลองแบบพระพุทธชินสีห์ (พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร) เป็นศิลปะแบบ
สุโขทัยผสมเชียงแสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานบนฐาน 4 ชั้น  บริเวณด้านหน้าองค์พระผ้าทิพย์ 
ประดับตราสัญลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณด้านหลังองค์พระ มีข้อความ 11 ปี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณด้านใต้องค์พระ บรรจุมวลสารพระพุทธคุณ เส้นพระเกศา และ
พระจีวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 ผู้ประทานพระพุทธ
พจน์ประจ าคณะ "ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” มีความหมายว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก มีความหมายทางคติ
ธรรมว่า "พลังแห่งปัญญาและอ านาจแห่งธรรมอันบริสุทธิ์" 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา คณะฯได้มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอปรด้วยทักษะความรู้
ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและ
ครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมายและจะเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่
ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป 
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"คณะนิติศาสตร์ ร่วมน้อมร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย" 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ น าโดยอาจารย์สิรยา พ่ัววงศ์แพทย์ เล็ก

ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาหน้าพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย เนื่องในวันรพี เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรง
วางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็น
ประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นมีกิจกรรมศาลจ าลอง และ
แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากคณะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
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พิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์ ปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์เสริมศิริมงคลน้อมร าลึกถึงพระคุณครู ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ เขียน
นิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นักศึกษาแต่ละชั้นปี และนักศึกษา
ภาคบัณฑิตแต่ละรุ่น รวมถึงบรรดาศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ต่างได้เตรียมพานธูปเทียนและดอกไม้ที่บรรจง
สรรสร้างน ามาไหว้ครูในวันนี้ อันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้ทุกคนมีปัญญา
และชี้น าแนวทางในทางทีดีมุ่งหวังให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของสังคม 
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การวิจัย 

Research 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าเสนอผลงานวิจัยประเด็น "เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับงานวิจัยทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมทางสังคม"  ในงานThailand Research Symposium 2017 
วันที ่25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นหลักของการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือสังคมมีประเด็นหลัก ได้แก่ 1.วิจัยการพัฒนาหลักสูตรกับ
การจัดการเรียนการสอนและวิจัยเพ่ือความยุติธรรมทางสังคม 2.วิจัยการบรูณาการเครือข่ายทางวิชาการกับ
การพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย  โดย Thailand Research Symposium 2017 เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการให้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นส าคัญอ่ืนๆ 
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" คณะนิติศาสตร์ ร่วมมือ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สร้างเครือข่ายทางวิชาการ พัฒนางานวิจัย
สนับสนุนนโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และพัฒนาบุคลากร
และงานวิจัยคุณภาพเพื่อรับรองระบบเศรษฐกิจโลก" 

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมหารือกันเพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในการสนับสนุนนโยบาย
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงาน  มุ่งสัมฤทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งทักษะด้านความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติพร้อมส าหรับการท างานใน
ระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจโลก 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้ตกลงจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานขึ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
ประชุม อาคาร วช. 2 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระส าคัญคือ (1) การเป็นหุ้นส่วนทาง
วิชาการอย่างเป็นทางการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (2) การแต่งตั้งคณะท างานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (3) การด าเนินงาน
ทางวิชาการที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Conference on Law and Social 
Enterprise ก าหนดการ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2560 จังหวัดขอนแก่น ชุดโครงงานวิจัย เรื่อง Business 
Ethic Code in The Asean Economic Community : Concerning for Investor on High standards of 
Ethics, Human Rights and Environmental Protection ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2560-
เดือนเมษายน 2561)โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าหลักสูตรร่วมผลิต เช่น ศศบ. สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียน เป็นต้น หรือการเพ่ิมสาขากฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียนใน
โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รวมถึงการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารธุรกิจ
ในยุคใหม่ ก าหนดการปีงบประมาณ 2561 
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การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพ 
Human Resource Development and Quality Development 
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การพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

“เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตกับการประกันสุขภาพบุคลากร ประจ าปี 2560” 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการ

ประกันสุขภาพส าหรับบุคลากรประจ าคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 2560 โดยอาจารย์สิรยา พ่ัววงศ์แพทย์ เล็ก
ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับ
เกียรติจากคุณอมร เลิศในสัตย์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ได้มาให้ข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ในการประกันสุขภาพ โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคคล
กรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของคณะฯให้เกิดประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญ
สิ่งหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ และสร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 Annual Report 2017  Faculty of Law, Khon Kaen University 47 | ห น้ า  

 

“คณะนิติศาสตร์มอบรางวัลบุคลากรที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2560” 
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การพัฒนาคุณภาพ 
"คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกันระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้ให้การต้อนรับและน าคณะผู้ศึกษาดู
งานกราบสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นน า
คณะฯ เข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่การจัดการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้พร้อมทั้งแนะน า
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเบื้องต้น อาทิ ประวัติความเป็นมาของคณะ การบริหารงาน นโยบาย
การจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมของคณะในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและ World 
Ranking ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งน าโดย อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2 

หลังจากนั้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ได้มีกิจกรรม Work Shop เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีการแลกเปลี่ยนในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 2 หัวข้อหลักคือ 1.การพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น ระบบทบทวนและสรุปประมวลผลความรู้ ระบบอาจารย์ Coaching 
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นักศึกษา ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา และระบบการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ เป็นต้น และ 2. การบริหารเครือข่ายทางวิชาการ เช่น ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ระดับภูมิภาค ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายและพัฒนางานบริหารงานยุติธรรม
ระดับภูมิภาค หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะนิติศาสตร์กับกระทรวงยุติธรรม การผลิตงานวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการ (ศูนย์บริหารงานวิจัยทางกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม) เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้
ได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างยิ่งและในอนาคตจะได้พัฒนางานด้านวิชาการระหว่างสอง
มหาวิทยาลัยในทางกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคมร่วมกันต่อไป 
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"คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559" 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.คณะนิติศาสตร์ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 น าโดย รองศาสตราจารย์
กาญจนา นาคะพินธุ ในฐานะประธานกรรมการ รอบศาสตราจารย์ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด ผู้ช่วยศาสตารจารย์พล
ฤทธิ์ จุลมนต์ กรรมการ และนางสุรีรัตน์ ปันโยแก้ว ผู้ประสานงานส านักประเมินฯ ทั้งนี้ผลปรากฏว่าการ
จัดการการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต "ผ่าน" การประเมินอยู่ในระดับ "ดี" โดยคณะกรรมการได้ชี้ให้เห็น
ถึงจุดเด่นของการจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ อาทิ บัณฑิตสามารถมีงานท าได้หลากหลายและมีแนวโน้ม
ของบัณฑิตที่ได้ท างานภายในหนึ่งปีสูงขึ้น หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรวิชาชีพที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงหลักสูตรมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ที่กว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ ที่คณะนิติศาสตร์จะได้น าไป
พัฒนาปรับปรุงในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีคุณภาพและ
เป็นนักยุติธรรมที่ออกไปรับใช้สังคมต่อไป 
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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

Student Quality Development 
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คณะนิติศาสตร์ เปิดประสบการณ์ให้นักศึกษา ลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง ศึกษาดูงานเรือนจ ากลาง
ขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น 

วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ น าโดย พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม อาจารย์พิเศษประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น านักศึกษารายวิชา 777 451         การ
บริหารงานยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานเรือนจ ากลางขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง 

ในช่วงเช้า ได้น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจ ากลางขอนแก่น ได้รับการต้อนรับจาก นายวีรชัย 
เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางขอนแก่นและประธานเรือนจ าเขต 4 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่อ านวย
ความสะดวกและให้ข้อมูล พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมบริเวณต่าง ๆ ภายในเรือนจ า เรือนจ ากลางจังหวัดขอนแก่น    
ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 52 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจ านวน 3,191 คน เป็นชายจ านวน 
2,669 คน และหญิง 522 คน โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีฐานความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพ
ติด ส าหรับเรือนจ ากลางขอนแก่นเป็นเรือนจ าความมั่นคงระดับกลาง ที่คุมขังนักโทษเด็ดขาด ก าหนดโทษ
ควบคุมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน 30 ปี โดยได้แบ่งการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์  

ในช่วงบ่าย ได้น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น ซึ่งเป็น
หน่วยงานในการบ าบัดแก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ศาลมีค าพิพากษาในเขตพ้ืนที่ 9 จังหวัด คือ ขอนแก่น 
มหาสารคาม เลย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย กาฬสินธุ์ หนองบัวล าภู และบึงกาฬ ภายในศูนย์ฝึกได้จ าแนก
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ โดยมีส่วนการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านสามัญและวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมฯแห่งนี้มีเด็กและเยาวชนที่           
อยู่ในความดูแลประมาณ 500 คน 
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คณะนิติศาสตร์ เปิดประสบการณ์นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้จริง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเรียนรู้การบริหาร
จัดการน้ า พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างชาญฉลาดในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคการศึกษาปลาย  
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายวีรศักดิ์ นนท์เหล่าพล วิศวกร ระดับ 9 บรรยายการบริหาร
จัดการน้ า และกิจกรรมร่วมสานเสวนาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าโดยอาจารย์
กัญญารัตน์ โครตภูเขียว อาจารย์ปริศนาค าชาย ร่วมเสวนากับนายบุญสี ศรีกุล ช่างระดับ 5 นายวันดี วงละคร 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยาว นายถาวร ศรีจันโท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้อย และนายวงเดือน ส าราญบ ารุง     
ส.อบต.ทุ่งโป่ง ณ ห้องประชุมแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ หลังจากนั้นนักศึกษาได้
เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมเสริมรายวิชา 777 250 กฎหมายสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การฝึกทักษะการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ” เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้
นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรจัดเวทีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี
คณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกทักษะการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาผู้น าและ
สร้างสันติธรรม (รักสคูล) น าโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และทีมวิทยากรด าเนินโครงการฯ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ อาทิ หลักการฟังอย่างตั้งใจ หลักการ
สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ บุคลิกภาพกับการสื่อสารชุมชน และกิจกรรม Work Shop ต่าง ๆ โดยหลักสูตร
การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นรุ่นละ 3 วัน และมีนักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ชั้นปี 2 เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  
คือรุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 มีนาคม 2560 
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“ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้น า
นักศึกษา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” 

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับ
น้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจัดอบรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้น านักศึกษา โดยศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะนิติ ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“อบรมเตรียมพร้อมนักศึกษา ร่วมแข่งขัน IPIT Court Young Ambassador Award” 
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมปัญหา        

ข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมการประกวดการแข่งขันการ
แถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ซึ่งจะจัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
โดยได้รับเกียรติจาก นายพัชรพงศ์ สอนใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพล 
วชิระประสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี และนางสาวธนวรรณ นราวิริยะกุล ผู้พิพากษาศาลแขวง
อุดรธานี มาเป็นวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

ส าหรับโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ( IPIT Court Young 
Ambassador Award) เป็นกิจกรรมที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่มุ่งส่งเสริม
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมแบบแผนการศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษา
ของไทยให้พัฒนาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้น าเอาวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาใน
ห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จ าลองและฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการดึง
เอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย 
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คณะนิติศาสตร์ เสริมประสบการณ์นักศึกษา เรียนรู้และปฏิบัติจริง 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมนักศึกษาในโครงการการตอบปัญหาข้อกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากวงการทางกฎหมายมาให้ค าแนะน า และฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา ภายใต้การดูแลของ อาจารย์แทนรัฐ คุณ
เงิน อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้
นักศึกษาในการน าเอาวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จ าลองและ
ฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกท้ังเป็นการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย  
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การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหวา่งองค์กรทางวิชาชีพกฎหมาย 
    Memorandum Of Understanding (MOU) 
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“มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศ ณ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ น าโดย นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต 
อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นน าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี      
ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณลานพิมลธรรม คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถือเป็นศูนย์แรกของ
ประเทศที่เปิดเต็มรูปแบบในส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่ส าคัญให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ นอกจากการเปิด
ศูนย์ดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เรื่อง “กระบวนการท างานของ
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เรื่อง “ภาพหวังและอนาคตการ
ท างานของเครือข่ายในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” โดยมีผู้แทนส านักงาน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาสังคม
พ้ืนที่ภาคอีสานเข้าร่วมอภิปราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม และโรงเ รียน
เทศบาลศรีฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งรับชมภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนชุด “สามเดซิเบล เสียง
ที่ไม่ได้ยิน” ด้วย 
 
 
คณะนิติศาสตร์ประชุมหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือหารือและก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่
ของศูนย์ ฯ แผนงานประจ าปี แบ่งเป็น  

1.แผนงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
2.แผนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
3.แผนด้านการปลูกฝังกระบวนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนงบประมาณและการติดตามและ

ประเมินผล 
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“คณะนิติศาสตร์สร้างความร่วมมือกับศาลยุติธรรมเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางกฎหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ยศ นาคะเกศ         
รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะจากส านักงานศาลยุติธรรม เพ่ือหารือและสร้างความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคการศึกษา ตามโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและอ านวยความยุติธรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกปฏิบัติงาน ณ 
หน่วยงานในสังกัดของศาลยุติธรรม เช่น ศาลอาญา ศาลภาษีอากรกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัว ส านัก
อนุญาโตตุลาการ ศาลแรงงานกลาง ส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาชีพทางด้านกฎหมายให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีพร้อมท างานรับใช้สังคมต่อไป 
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รางวัลและการได้รบัการยอมรับ 
Reward & Credentials 
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"ทีมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรางวัล Best Presentation และ รองชนะเลิศอันดับ 3 

แข่งตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยประทานฯ " 

หลังจากตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้น

ศาลอุทธรณ์ (PSU Moot Court Academy 2017) เพ่ือชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 22-28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ทีมนาย

เชาวพล ขวัญเปรมฤทัยและนายกานต์ชนก บุญสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และนางสาวสุภา

รัตน์ ราชวัง ได้รับรางวัล Best Presentation รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 16 ทีมทั่ว

ประเทศ ได้ขึ้นรับรางวัลจากท่านวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้เข้าร่วมให้

ก าลังใจตัวแทนนักศึกษาและแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 
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นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนจังหวัดใน
การเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งตัวแทน 2 ทีม ผลปรากฎว่าทีม
ที่ 1 ประกอบด้วย นายภาคภูมิ ภูพันนา นางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ และนายภูบดินทร์ วรชินา นักศึกษาชั้นปี 4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ในส่วนทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประกอบด้วย นายเจน
จบทิศ จารึกกลาง นักศึกษาชั้นปี4 นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปี 3 และนางสาวขวัญสุดา ยืนชีวิต 
นักศึกษาชั้นปี 3 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดทั้งสองทีมเพ่ือเข้าแข่งขันในรอบภูมิภาค (ภาค4) ที่จะจัดการแข่งขัน
ขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นี้ 

การเข้าแข่งขันดังกล่าวนักศึกษาได้รับการฝึกฝนและดูแลจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์สุชาติ 
แนวประเสริฐ อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์
ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ และอาจารย์จินตนา อุณหไวทยะ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อแนะน าเตรียมความ
พร้อมในการเข้าแข่งขันดังกล่าว ด้านนางสาวสุดารัตน์ พรมพุฒ หนึ่งในตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกใน
ครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้รับรางวัลถือเป็นโอกาสส าคัญที่ท าให้เราพัฒนาความรู้ในด้านกฎหมายและ
สามารถน ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาได้ การแข่งขันครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
ที่ช่วยดูแลและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี ในการแข่งขันรอบต่อไปก็จะฝึกฝนและท าให้เต็มที่เพ่ือสร้างชื่อเสียง
ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป” 
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ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล  คณบดี 

อาจารย์วรวิทย์  ไชยตา   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

 

ผู้จัดท า 

นางพัชราพรรณ  อินทร์นอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวพรณิสา  วัฒนศิริ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

ผู้ออกแบบปก 

นางสาวสุนันทา  มัครมย์   นักวิชาการศึกษา 

 

 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 




