
หนา 7ฉบับประจําเดือน มีนาคม 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)

“คณะนิติศาสตรขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม”

 เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ 2561 คณะนติศิาสตรมหาวทิยาลัยขอนแกนไดจดัทาํสญัญาและบนัทกึขอตกลงการเขารวม

โครงการตอยอดการศึกษาแบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ประจําป 2561 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย 

ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดี

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้มีคณาจารย นักศึกษา ผูปกครองรวมพิธีกวา 100 คน ณ หองประชุม

สารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 สืบเนื่องจากปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตรเปน

จํานวน 123 แหง ซึ่งในแตละปจะมีผูสําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรจํานวนหลายหมื่น

คน โดยบัณฑิตของแตละสถาบันจะมีจุดเดนอันเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละสถาบัน และเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกบัณฑิตของคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งในดานศักยภาพของบัณฑิต โอกาสการมีงานทํา การศึกษา

ตอ รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่มีผลตอความเจริญกาวหนาของบัณฑิต คณะนิติศาสตร ฯ จึงไดจัดโครงการตอยอดการศึกษา

แบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ประจําป 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิตของคณะในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และเปนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและ

การศึกษาอบรมวิชากฎหมาย พัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรูมีนิติทัศนะและ

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เปนนวัตกรรมทางสังคมดานกฎหมาย

และความยุติธรรมทางสังคม

 รองศาสตราจารย ดร.กติติชยั ไตรรตันศริชิยั อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน กลาววา หลกัสูตรกาวหนาเปนทศิทาง

ที่มหาวิทยาลัยทุกแหงตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ระบุถึงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร  ซึ่งโครงการ

ตอยอดการศกึษาแบบกาวหนาของนกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ประจาํป 2561 เปนขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการระหวาง

คณะนิติศาสตรและวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เผยวา การจัดทําสัญญาและ

บันทึกขอตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตภายใตโครงการตอยอดการศึกษาแบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 

ประจําป 2561 เปนการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มแกนักศึกษากฎหมายและบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเตรี

ยมความพรอมบุคลากรทางกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและงานยุติธรรม และยังเปนการสราง

นวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปดโอกาสใหนักศึกษากฎหมายชั้นปที่ 4 สามารถตอยอดการศึกษา

ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

 ทัง้นีโ้ครงการดังกลาวมเีงือ่นไขการรบัทนุ ในการผลติผลงานวชิาการและงานวจิยั และการนาํผลงานไปใชประโยชน 

ซึ่งการพิจารณาใหทุนเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑของคณะ นอกจากนี้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณไดมาจาก

แผนงานผูสําเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร และแผนงานผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

"โครงการพัฒนาศักยภาพสูความสําเร็จสําหรับนักศึกษาชั้นป 3"
 เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร โดย คณะกรรมการบริหารนักศึกษาชั้นป 3 ดําเนินโครงการ

พฒันาศกัยภาพสูความสาํเรจ็สาํหรบันกัศกึษาชัน้ป 3 รายวชิา 777 324 กฎหมายวาดวยพยานหลกัฐานเพือ่เตรยีมความพรอมดาน

การเรียนของนักศึกษา บรรยายโดยอาจารยอัษฎาวุธ วสนาท ณ หองประดิษฐมนูธรรม 1

คณะนิติศาสตร รวมกับศูนยสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน นํา นศ.เครือขายฯ ลงพื้นที่
"เรียนรูสิทธิ เรียนรูชุมชน" มุงเสริมกระบวนทัศนเขาใจชุมชน เขาใจปญหาและการอยูรวมกันอยางสันติ

 เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ 

2561 ที่ผ านมา ศูนยศึกษาและ

ประสานงานดานสิทธิมนุษยชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม

กับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน จัดโครงการเรียนรูสิทธ ิ

เรียนรูชมุชน การจดัการทรพัยากร

ชุมชนอยางมีสวนรวม ในเขต

อุทยานแหงชาติภูผามานจังหวัด

ขอนแกน ณ บานซําผักหนาม 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกนโดย

ไดมีเครือขายนักศึกษาเรียนรูสิทธิ

มนุษยชน (Student’s Network 

for Human Rights@KKU) และ

นักศกึษาจากวิทยาลยัการปกครองทองถิน่ เขารวมกจิกรรมทัง้หมด  จาํนวน 40 คน และไดรบัเกยีรตจิากทานอาจารยสรุสหี โกศล

นาวิน ประธานคณะกรรมการอํานวยการศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ฯ เขารวมสังเกตการณและพูดคุยแลก

เปลี่ยนกับนักศึกษา

 โดยนกัศกึษาไดเขารวมกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ ดงันีก้ารรบัฟงและแลกเปลีย่น การจดัการทรพัยากรรวมกบัของภาครฐักบัชมุชน 

ภายใตโครงการจอมปา โดยเจาหนาทีอุ่ทยานภูผามานการสาํรวจพืน้ทีท่าํเกษตรของชมุชน การทาํเกษตรอนิทรยี/เกษตรผสมผสาน

การลงพื้นที่ศึกษาในเขตปาชุมชน และซําตางๆ (ทรัพยากรนํ้า) ที่มีการบริหารจัดการรวมกันการศึกษาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

ที่ถํ้าคางคาวกิจกรรมอาสา “ทําแนวกั้นไฟ”การฟงเทศนเรื่อง “การจัดการทรัพยากรในเขตพุทธอุทยาน” โดยเจาอาวาสวัดปาซํา

ผักหนามการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูนําชุมชนในการอยูรวมกันกับปา วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชน 3 ฤดูทั้งนี้ 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูสิทธิชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชนรวมกัน การไดศึกษาเรียนรูสิทธิในพื้นที่จริง 

และมองปญหาชุมชนในหลากหลายมิติ สงผลใหนักศึกษามีกระบวนทัศนที่เขาใจชุมชน ภาครัฐ และการอยูรวมกันอยางสันติ  

อันเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาที่จะเปนนักกฎหมายและนักปกครองที่เขาใจสังคม ชุมชน คํานึงถึงความยุติธรรมทางสังคม การ

มีนิติทัศนะที่รับใชสังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน

"อบรมพัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพใหมีความเปนมืออาชีพ"

 คณะนิติศาสตร ไดการอบรมเชิงปฎิบัติการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ ในหลักสูตร ศิลปะการพูด 

อาวุธของผูนํา ซึ่งไดรับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ นําโดยอาจารยสุทธิพงศ เมธาภิวัฒน 

อาจารยเอกกฤษอุณหกานต และอาจารยคงรัตน รอยบาง ระหวางวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน 

 การอบรมครั้งน้ีมีบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น และคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เขารวมอบรมอยางพรอมเพรียงเพื่อเสริมศักยภาพในการทํางาน มีความมั่นใจในการแสดงออกและมีความเปนมือ

อาชีพ ในหลักสูตรมีเนื้อหาที่นาสนใจ อาทิ ศิลปะการพูดตอที่ชุมนุมชน การสรางความเช่ือมั่นและขจัดอาการประหมา กลวิธี

เตรียมการพูดและการสรางโครงเรื่อง รวมถึง จิตสํานึกแหงการบริการ เปนตน

"การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ"
 วนัที ่14 กมุภาพนัธ 2561คณะนติศิาสตร ไดดาํเนนิการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ประจาํเดอืน กมุภาพนัธ 

๒๕๖๑ โดยมีวาระสาํคญัเรือ่ง "ทบทวนภาระกจิจดุแขง็จดุออนทศิทางการพฒันาคณะนติศิาสตร 20 ป พ.ศ. 2561 - 2581" 

ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน


