
หนา 7ฉบับประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

      เลาเร�่องกฎหมาย รอบรั้วนิติศาสตร มข.

      
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

      เลาเร�่องกฎหมาย รอบรั้วนิติศาสตร มข.

      
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

นักศึกษานิติศาสตร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปการศึกษา 2561
 วนัที ่8 – 9 กนัยายน 2561นกัศึกษาคณะนติศิาสตร โดยสโมสร

นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปญหาชุมชน (สักทองอาสา

วิชาการ) ปการศึกษา 2561 โดยลงพ้ืนที่ออกคายเพ่ือศึกษาปญหา

ใหความรูกฎหมายแกชุมชน และแนะแนวการศึกษาใหกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชุมชนบาน

โพนเพ็ก หมู 7 และหมู 8 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุมสัมพันธ "ละลาย

พฤติกรรม" เปนกิจกรรมที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสอด

แทรกกิจกรรมที่เนนการระดมความคิด และการทํางานเปนทีม 

 2. กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องตน เปนการบรรยายหลักกฎหมายเบ้ืองตนเพ่ือใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ี ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

การใชกฎหมายในชีวิตประจําวัน

 3. กิจกรรมสันทนาการ “The Choice” โดยใชเกมเปนสื่อ เปนกิจกรรมที่สรางบรรยากาศสนุกสนาน ใหทุกคนกลาแสดงความคิดตางๆ

พรอมทั้งอยากมีสวนรวมในกิจกรรมตอไป

 4. กิจกรรม "จุดไฟฝน" เปนการแนะแนวการศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน

 5. กิจกรรมใหความรูทางดานกฎหมายอาญาเบื้องตน กฎหมายมรดก และกฎหมายเอกเทศสัญญา (คํ้าประกัน จํานอง ขายฝาก) ที่ดิน แกคน

ในชุมชนบานโพนเพ็กและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยอาจารยนรากร วรรณพงศ อาจารยดารณี ราชภูเขียว และอาจารยกัญญารัตน โคตรภูเขียว

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 6. กิจกรรมถอดบทเรียน เปนการระดมสมองรวมกันระหวางนองนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมและพ่ีสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร

เพื่อประมวลผลสิ่งที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป

 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาปญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปการศึกษา 2561 เพื่อใหนักเรียนและชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายเบือ้งตน เพือ่นาํไปใชใหเปนประโยชนในการดาํเนนิชวีติ ทัง้เปนการเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดฝกฝนตนเองในดานจติอาสา ใหความรูกฎหมาย

แกชุมชน พัฒนาสูการเปนนักกฎหมายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิติทัศนะรับใชสังคม

ลงนามความรวมมือจัดตั้งศูนยประสานงานเสริมสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เมื่อวันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล 

คณบดีคณะนิติศาสตร ลงนามจัดตั้งศูนยประสานงานเสริมสรางความสามัคคี

ปรองดองและสมานฉันท ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง สํานักงาน

คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ รวมกับ สถาบันการศึกษา

5 สถาบันการศึกษา ไดแก

 1. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2.  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 3.  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 4.  สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

 5.  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 โดยการลงนามในครั้งนี้มีจุดมุงหมายรวมกันคือ เพ่ือเปนจุดเร่ิมตนในการสรางความรวมมือและการสนับสนุนทางวิชาการในดาน

การเสริมสรางความสามัคคีปรองดองและการแกไขปญหาความขัดแยงในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 : พันธะการสรางนักกฎหมายใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม
 วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน จดักจิกรรมไหวคร ูประจาํปการศึกษา 2561 พันธะการสรางนกักฎหมาย

ใหมนีติทัิศนะรบัใชสงัคม (Missions on Legal Mindset Establishments for Social 

Engagement and Morality) โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แตกตางจาก

ทกุป นกัศกึษาตางนาํตนไมแทนพานดอกไมธปูเทยีนเพือ่แสดงความรกัและเคารพ

ครูอาจารย

 การสอนคนเหมือนการปลูกตนไม ครูอาจารยทําหนาท่ีพรวนดินรดนํ้า

ใสปุย ดูแลเอาใจใส เพื่อใหตนไมไดเติบโตและแข็งแรง ในโอกาสกิจกรรมวันไหว

ครูนักศึกษาจึงไดนําตนไมนานาชนิด เชน ตนสักทอง ตนวาสนา ตนกาลพฤกษ 

เปนตน มาไหวบูชาครเูพ่ือฝากตัวเปนศษิยใหครชูวยดูแล คณะนติิศาสตร ในฐานะ

โรงเรียนสอนกฎหมายแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน อันเปนสถานท่ีบมเพาะและ

ผลิตบัณฑิตทางดานกฎหมายที่คํานึงถึงทักษะทางวิชาการ ทักษะที่จําเปนตอการ

ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และทักษะ Non-Technical ไดมุงพัฒนาหลักสูตร

และระบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต เพื่อผลิตบัณฑิตใหตอบโจทยและสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมาย 

ปลูกฝงเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม นักศึกษาก็เหมือนตนไมซ่ึงตนไมแตละชนิดชอบดินและนํ้าตางกัน มี

หลายแบบที่มีความชอบ มีจุดเดนแตกตางกันไป ในกิจกรรมครั้งนี้ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดมีการแนะนํากลุมตาง ๆ ใหนักศึกษาที่

สนใจเขารวมในการทํากิจกรรมเสริมทักษะตาง ๆ ตามควานถนัดและสนใจ เชน กลุมกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักฎหมายยุคใหม 

(Young Smart Lawyer) ประกอบดวย กลุมจติตปญญาและภาวะผูนาํทางจรยิธรรม กลุม Moot Court เปนตน ซึง่ขับเคลือ่นโดยคณะกรรมการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตรของคณะฯ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุมเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดย

มี คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นป เปนสวนสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ที่ใชหลักการของ Interactive 

learning เขามามีบทบาทในหลักสูตรของคณะ เพื่อกระตุนการเรียนรูของนักศึกษา มุงสูการพัฒนาทักษะทางปญญานิติทัศนะรับใชสังคมและเปดพื้นที่

การเรียนรูและปฏิบัติการ โดยเชื่องโยงกับหลักสูตร รายวิชา และโครงงาน อีกดวย

 การบมเพาะและผลิตบัณฑิตก็เหมือนการปลูกตนไมใหเติบใหญ ครูผูสรางมีความภาคภูมิใจและรอดูการเจริญเติบโตของเหลาบรรดาลูกศิษยที่

ประสบผลสาํเรจ็และทําหนาท่ีชวยเหลอืและรบัผิดชอบตอสงัคมตอไป พธิไีหวคร ูในครัง้นีไ้ดสะทอนถงึคุณคาทางจติใจ สะทอนถงึความผกูพนัใกลชดิ

ระหวางครกูบัศษิย ใหเหน็ถงึความกตญัรููคุณของสงัคมไทยตอผูมพีระคุณ ใหเหน็ถงึความรกั ความเมตตา ของครตูอศษิย และสะทอนถงึความละเอยีด

ออนทางจิตใจ โดยในโอกาสนี้เหลานักศึกษาคณะนิติศาสตร ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู อาจารย ซึ่งเปนผูที่ใหความรู ดังคําโบราณทานกลาววา 

“ศรตองมีพิษ ศิษยตองมีครู”

ศูนยสิทธิมนุษยชนภาคอีสานจับมือภาคีเครือขาย มุงสงเสริมการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

พรอมจัดเสวนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ที่ผานมา ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สํานักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดําเนินโครงการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชนใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หองแกรนดพาวิลเลียน ราชาวดี รีสอรทแอนด โฮเทล

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

 โดยการดาํเนนิโครงการในครัง้นีไ้ดม ีพธีิลงนามภาคเีครอืขายหองเรยีนรูสทิธมินุษย

ชนและสนัตศิกึษา โดยลงนามบันทึกความเขาใจเรือ่ง “เครอืขายเยาวชนสทิธมินษุยชน” เพือ่

สงเสรมิสนบัสนนุการเรยีนรูดานสทิธมินษุยชนและสนัติศกึษา กับโรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดั

ขอนแกน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 9 แหง

 นอกจากนี้ยังมีมีปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “สิทธิมนุษยชนกับพลังของคนรุนใหม” 

โดยนางประกายรตัน ตนธรีวงศ กรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิซึง่ไดกลาวถงึ “พลงัของ

คนรุนใหม” เปนพลังที่มีความสําคัญและมีความจําเปนในการคุมครองและสงเสริมสิทธิ

มนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ

 และการเสวนาเรื่อง “Human Rights and Global Citizen จากมุมมองของคนรุน

ใหม” โดยผูแทนนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนแตละคณะ ซึง่นกัศกึษาไดนาํเสนอมมุมอง

วาคณะตาง ๆ  ต่ืนตัวเรือ่งสิทธมินษุยชนอยางไร และจะนาํพาสังคมไทยกาวขามปญหาความ

ขัดแยงไปสูสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอยางไร และการแสดงสุนทรพจนประกอบสื่อใน

หัวขอ “ Imagine all the people living life on Peace one day equal” ประกอบดวยโรงเรียน

ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ฝายมัธยม (ศึกษาศาสตร)

 รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “บทบาทเยาวชนกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยมีเยาวชนที่ทํางานสงเสริมสิทธิในพื้นที่ ไดมาแลกเปลี่ยน

แนวคิดและวิธีการทํางานในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีกลุมเยาวชนเขารวมจํานวน 5 กลุม ไดแก กลุมจิตตปญญาและภาวะผูนําทางจริยธรรม

กลุมลุมนํ้าโขงศึกษา กลุมเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี เยาวชนกลมรักษลํานํ้าพอง และกลุมเพื่อนเพ่ือน และกิจกรรมชวงทายมี

การประชุมกลุมยอย หองสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเครือขายนักศึกษาเรียนรูสิทธิมนุษยชน

นําเสนอผลงานของการเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่ผานมา

 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเปนจุดเริ่มตนในการเชื่อมโยงกับ

เครือขายทั้งโรงเรียน กลุมเยาวชน และนักศึกษา ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน และการเปดพื้นที่ใหคนรุนใหมไดเสนอ

มุมมองสิทธิมนุษยชนจากเสียงของคนรุนใหม นอกจากนี้การสรางเครือขายกับโรงเรียนที่รวมเปนภาคีเครือขาย นับเปนกาวสําคัญในสรางคนรุนใหม

ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไปสูกลุมเยาวชนในระดับโรงเรียนตอไป

เรียนรูปราชญชาวบาน เสริมนิติทัศนะนักกฎหมาย สํานึกรับผิดชอบตอสังคม
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงพื้นที่ออกคายศึกษาเรียนรูวิถีชุมชน ณ โรงเรียน

บานหวยยางสะอาด อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน รวมกับกลุมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนบานหวยยาง นักศึกษาไดมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษา

สภาพปญหาตาง ๆภายในชุมชน ในเบื้องตนพบวา หมูบานดังกลาวประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าทําการเกษตร ปญหาดินเส่ือมสภาพ ปญหา

การบุกรุกปาชุมชน

 นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน

โดยทีมวิทยากรไปใหความรูชาวบานในการทําปุยหมักชีวภาพ การทํานํ้าหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้นักศึกษายังชวย

ชาวบานจัดทําเลาไก ปรับปรุงแปลงปลูกผักของโรงเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารอินทรียภายในชุมชน

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันของนักศึกษาจากคณะตาง ๆ ท้ังคณะนิติศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเกษตรศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน โดยมีการนําองคความรู ที่นักศึกษาแตละคนถนัดไปปรับใชเพื่อการพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน

โดยโครงการดงักลาวมอีาจารยกชพร มสุกิบญุเลศิ ผูชวยคณบดคีณะนติศิาสตร และอาจารยอษัฎาวธุ วสนาท เปนอาจารยทีป่รกึษา และไดรบัทนุสนับสนุน

จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

 นายเชิดพงศ นารี นักศึกษาชั้นป 4 ประธานคายในครั้งนี้ ไดกลาวความรูสึกวา "มีความตั้งใจในการทําโครงการในครั้งนี้เปนอยางมาก

โดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จะแบงออกเปน 2 ชวงคือ วันท่ี 1 - 2 กันยายน 2561 ลงพ้ืนท่ีศูนยการเรียนรู อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

และวันท่ี 8 - 9 กันยายน 2561 ลงพ้ืนท่ี บานหวยยาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน จากการทํากิจกรรมดังกลาวทําใหไดเรียนรูการทํางาน

รวมกับชุมชน และการเรียนรูการทํางานกับเพื่อนตางคณะที่ถือวาเปนความแตกตางที่ลงตัว"

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร
 คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร  ครั้งที่ 

7/2561 กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม

ของหลักสูตร ในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

(TQR :  TH A I  QU A L I F I C A T I O N S RE G I S T E R)  และ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE, 

EDPEX)

 เมื่อวันที่  11 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะ

กรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561

ผูชวยศาสตราจารยกติตบิด ีใยพลู คณบดคีณะนติศิาสตร

ทําหนาที่ประธานที่ประชุม มีประเด็นสําคัญดังนี้

 1.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรของคณะ มีผลคะแนน 4.11 ระดับดีมาก

 2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ หรือ EDPEX ประจําป 2558-2560

โดยที่ประชุมฯ กลาวชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันสรางผลงานใหแกคณะ ซึ่งสะทอนไดจากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษายอนหลัง 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 

 - พ.ศ.2557 ระดับดีมาก

 - พ.ศ.2558 ระดับดี

 - พ.ศ.2559 ระดับดี

 - พ.ศ.2560 ระดับดีมาก

 รวมถึง แนวโนมที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

 ตอเรื่องดังกลาว ที่ประชุมฯ ไดแลกเปลี่ยนขอมูลและวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้

 1. นโยบายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มุงเนนหลักความรับผิดชอบตอสังคม และหลักประกันคุณภาพทางวิชาการ

และวิชาชีพ

 2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (IMPROVEMENT PLAN) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาฯ และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

 โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบดวย (1) เรื่องที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน (2) การวิเคราะหรายองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้

ที่มีคะแนนผลการประเมินตํ่ากวา 3.5 และ (3) การติดตามและสะทอนขอมูลตอผูบริหาร

 ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอมอยางเปนรูปธรรม ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในงานสําคัญตอการพัฒนาคณะ

ดังตอไปนี้

 1. ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร วรพุทธพร เปนที่ปรึกษาดานงานประกันคุณภาพการศึกษา

 2. นายประเสรฐิ เจยีมเจรญิ ผูจดัการทัว่ไป บรษิทั บางกอกโคมตัส ุจาํกดั เปนทีป่รกึษาดานการบรหิารความเสีย่งดานการบรหิารงบประมาณ

 3. นายพงศจรัส รวยรํ่า เปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

 4. นายสุวิทย กุหลาบวงศ เปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ เชน มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการ

การรับรองผูสําเร็จการศึกษา การรับรองผลการศึกษา และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน


