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คณะนิติศาสตร รวมกับ สมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม
จัดโครงการอบรมทางกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานกฎหมาย 

 เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร รวมกับสมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและ

สิง่แวดลอม และมลูนธินิติธิรรมสิง่แวดลอม จดัโครงการอบรมทางกฎหมายเพือ่เสรมิสรางศกัยภาพชมุชน

ดานกฎหมาย โดยไดรับเกียรติจากนางสาวสุภาพร มาลัยลอย ผูจัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม และ

นายสุวิทย กุหลาบวงษ นายกสมาคมฯ เปนผูจัดการอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารยใหการ

ตอนรับและบรรยายในประเด็นทางกฎหมายไดแก อาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดี อาจารยปริศนา 

คําชาย ผูชวยคณบดี และอาจารยกัญญารัตน โคตรภูเขียว โดยมีผูเขารวมเปนเครือขายชุมชน จํานวน ๓๐ 

คน จากหลากหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ไดแก เครือขายจาก จ.ขอนแกน จ.อุดรธานี จ.มุกดาหาร จ.บุรีรัมย 

จ.สกลนครและนักศึกษารายวิชางานชางและผังเมือง จากวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น จํานวน ๕๐ คน

 การจัดอบรมในครั้งนี้วิทยากรไดเนนการสรางความเขาใจในนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมและ

แผนพฒันาภาคอสีาน สทิธชิมุชนและความยตุธิรรมดานสิง่แวดลอม และการใชสทิธิในการรองเรยีน การ

เขาถึงขอมูลขาวสารและสิทธิในการบวนการ EIA และ EHIA ทั้งนี้โครงการดังกลาวนับเปนการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม และการบริหารเครือขายทางวิชาการ การสงเสริมการเรียนรูกับชุมชน เพื่อปลูกฝง

นติิทศันะและความรบัผดิชอบตอสงัคม และเครอืขายชมุชนไดตระหนกัถงึบทบาทความสาํคญัของตนในการใชกระบวนการทางกฎหมายเปนเคร่ือง

มือในการสรางความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม และเกิดความรูความเขาใจดานกฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตอการปองกันและคุมครองสิ่ง

แวดลอมในพื้นที่

คณะนิติศาสตร ควา 2 รางวัล งาน KKU Show and Share ครั้งที่ 8

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตรนําโดย อาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดี 

พรอมดวยทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมสงผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงความ

สําเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th KKU SHOW and SHARE” ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

 คณะนิติศาสตรไดสงผลงานเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ (1) ดานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ชื่อผลงาน : การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (2) ดานสนับสนุนการบริหาร

วชิาการชือ่ผลงาน : หองเรยีนรูสทิธมินษุยชนและสันตศิกึษา : การสรางเครอืขายคนรุนใหมแหงสังคมเคารพ

สิทธมินษุยชน โดยผลงาน การบรหิารการจดัการการศกึษา เพือ่การเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ไดรบั 2 รางวลั คือ

 1. รางวัล Popular Vote 

 2. รางวัลชมเชยดานการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

 ในการจดักจิกรรมในครัง้นีม้ไีดมผีูเสนอผลงานรวม Show and Share ในรปูแบบโปสเตอร จาํนวนทัง้

สิน้ 125 ผลงาน จากทกุหนวยงานภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ผลกัดนัและสงเสรมิ

การพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนองคกรแหง การเรียนรู (Learning Organization 

: LO) ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร

 คณะนิติศาสตรจึงไดสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจํา และมีการพัฒนาจนเกิดเปนวิธีปฏิบัติ

งานที่ดี พรอมทั้งกระตุนใหมีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทํางาน อันจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มี

ความรูทกัษะทางวชิาการและทกัษะทีจ่าํเปนตอการประกอบวชิาชพี มนีติทิศันะ คณุธรรมจรยิธรรมของนกักฎหมายและสาํนกึรบัผดิชอบตอสงัคม 

รวมถึงการบริการวิชาการแกสังคมและการบริหารเครือขายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม มุงสูการเปนโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมี

นิติทัศนะรับใชสังคมตอไป

คณะนิติศาสตร ม.ขอนแกน จัดเสวนาในรายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม ในหัวขอ
“มาตรฐานสากลวาดวยการคุมครองแรงงานยุคเศรษฐกิจ ๔.๐

 เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร รวมกับวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดเสวนาภายใตโครงการสงเสริมการ

เรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรภาครัฐ และภาคประชาสังคม เขารวมเสวนา ไดแก 

๑) นายบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ๒) นางสาวบุษยรัตน กาญจนดิษฐ นักวิชาการสถาบันสงเสริมภาค

ประชาสงัคม ๓) นายชติชยั สมอปุฮาต แรงงานจงัหวดัขอนแกน ๔) นางพวงรตัน หาญสรุยี ตวัแทนสวสัดกิารและคุมครองแรงงานจงัหวดัขอนแกน 

และ ผศ.ดร.วิษณุ สุมิตสรรค อาจารยประจําวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

 ดําเนินการเสวนาโดย อาจารยสุวิทย กุหลาบวงศ อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร และอาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดีการเสวนา

ในครัง้นีว้ทิยากรไดนาํเสนอประเดน็ทีน่าสนใจอาทเิชนสถานการณดานแรงงานในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน ซึง่พบประเดน็ปญหาทัง้แรงงานในระบบ 

และแรงงานนอกระบบ ความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ และบทบาทในการสงเสริมและบังคับใชกฎหมายกฎหมายแรงงาน รวม

ถึงการคุมครองแรงงานในยุค ๔.๐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีผลตอลักษณะการทํางานและจางงาน เชน การใช Platform Economy ตางๆ 

ทําใหแรงงานตองมี skill labourท่ีสูงขึ้น และการเขาสู smart city ของจังหวัดขอนแกน อีกทั้งการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหเกิดการขาดแคลน

แรงงานนอกจากน้ียังเสวนาถึงการคุมครองแรงงานภายใตอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งไมคุมครองแรงงานบางกรณี เชน

การรวมตัวของแรงงาน เปนตน รวมถึงบทบาทนักกฎหมายตอแรงงานในยุคเศรษฐกิจ ๔.๐

 ทั้งน้ีการจัดเสวนาในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบInteractive Learning ที่ทําใหนักศึกษาเขาใจแรงงานในมิติทางสังคม 

เศรษฐกจิ และการพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนื นอกจากนีน้กัศกึษายงัไดประเดน็ในการคนควาอสิระ เพือ่เรยีนรูดวยตนเอง ผานประเดน็ปญหาดานแรงงาน

ในสถานการณจริง สอดคลองกับการมุงใหผูเรียนศึกษาเรียนรูแบบ Multidisciplinary

หองเรียน 4.0 : เปลี่ยนหองเรียนเปนสนามแหงการเรียนรู
 รายวชิา 777 210 กฎหมายวาดวยทรพัย โดย อาจารยบษุกร ปราบ ณ ศกัดิ ์อาจารยประจาํวชิา จดักจิกรรมเสรมิทกัษะโดยใหนกัศกึษาไดมีสวน

รวมในการเลาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเจอในชีวิตประจําวันใหเพื่อนๆ ฟงและตอยอดจากประเด็นที่เพื่อนเลา หรือ สรางเรื่องใหมในการเลา เพื่อฝก

ทกัษะการฟงและการคดิวเิคราะห ใหสามารถนาํทกัษะดงักลาวไปปรบัใชในทาํงานดานกฎหมาย ทีน่อกจากตองมคีวามรูทางวชิาการแลว ยังตองมทีัง้

ทักษะการพูด ทักษะการฟงและการคิดเชิงวิพากษดวยบรรยากาศ

การเรียนรูเต็มไปดวยความสนุกสนาน

 คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดัการเรยีนการ

สอนทีมี่ความหลากหลาย บรูณาการและประยกุตเพือ่ผลติบณัฑติ 

ใหตอบโจทยและสอดคลองกบัทศิทางการปฏริปูกฎหมายและงาน

ยตุธิรรม และปลกูฝงเรือ่งนติทิศันะ ระบบคุณธรรมจริยธรรมและ

ความรบัผดิชอบตอสงัคม ประกอบกบักลยทุธการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใหอาจารยทาํหนาทีเ่ปน Interactive ควบคูกบั Information 

อีกทั้งยังสรางพื้นที่การเรียนรูอยางสรางสรรคใหเหมาะกับการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

ตอไป

ตัวแทนนักศึกษารวมกิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมาย
งานรพีวิชาการ ประจําป 2561

 วันท่ี 27 ตุลาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตรเขารวมแขงขันตอบ

ปญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําป 2561 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 

 ประกอบดวย และนายไกรศักดิ ์ศรบีญุเรอืง นางสาวมณัฑยิา กลุสุวรรณ นกัศกึษา

ชั้นป 4 ผูแขงขัน และนายสิทธิโชค สายเสมา และนายสหทรัพย วรินทรเวช นักศึกษา

ชั้นป 3 เปนผูเขารวมสังเกตการณ โดยมีอาจารยปริศนา คําชาย และอาจารยดารณี

ราชภูเขียว เปนที่ปรึกษา

คณะนิติศาสตร รวมกับ สคบ. ขับเคลื่อนการทํางานดานการคุมครองผูบริโภค ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ มครอง

ผู บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือการ

ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคระหวางสองหนวยงาน 

ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จึงไดรวม

ประชุมเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีกรอบความรวมมือดังนี้

 1. สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการศกึษาและเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพนัธ เกีย่วกับการคุมครองผูบรโิภคในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และประชาชนทั่วไป

 2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

 3. สรางและพัฒนาชมรมเครือขายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานชมรมเครือขาย

 4. ดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงานการคุมครองผูบริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีคณะนิติศาสตรเปนผูดําเนินการ

 ทัง้นี ้เพือ่เปนการสงเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรูดานกฎหมายและการคุมครองผูบรโิภค แกนกัศกึษาโดยคาํนงึถงึแนวทางการพฒันา

บุคลากรทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ เสริมนิติทัศนะรับใชสังคมใหกับนักศึกษา คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป


