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คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนขับเคลื่อนงานวิจัยดานสิทธิมนุษยชนสูความยุติธรรมทางสังคม
 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561คณะนิติศาสตรพรอมดวย 4 คณะประกอบดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะศึกษาศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดประชุมหารือกับสํานักวิจัยและวิชาการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการพัฒนางานวิจัยประเด็นปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคอีสานจากการประชุมในครั้งนี้

ทกุฝายมเีปาหมายรวมกนัคอืการสรางงานวิจยัทีก่อใหเกดินวตักรรมทางสงัคมในการแกปญหาการละเมดิสิทธมินษุยชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

คณะนิติศาสตรเชื่อมั่นวางานวิจัย คือพื้นฐานสําคัญของการสรางองคความรูนําไปสูการแกไขปญหาตาง ๆของสังคมทั้งในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด

และประเทศ

"ติดตามผลการดําเนินงานคายนิติสูชุมชนครั้งที่ 6"
 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร นําโดย อาจารยพิทักษ ไทยเจริญ อาจารยกชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารยนรากร วรรณพงษ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและบริการสังคมฯ พรอมดวยนักศึกษา ลงพ้ืนที่ติดตามผลการดําเนินงานคายนิติสูชุมชน คร้ังที่ 6 ท่ีไดจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมาไดมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนบานหนองแสง

ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ

 ในโอกาสนีไ้ดมคีณะผูบรหิาร ครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีนใหการตอนรับและรวมทาํกจิกรรมตางๆ อาท ิการมอบอปุกรณการเรยีนใหนกัเรยีน 

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและทํากิจกรรมสันทนาการตาง ๆ โดยมีนักศึกษารวมเปนพี่เลี้ยงในการทํากิจกรรมในวันนี้ดวย

"ใหปลูก..โพ-ธิ..ลงในใจ"
 วนัที ่6 มถินุายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนติศิาสตร นาํโดยผูชวยศาสตราจารยกติตบิดี ใยพลู คณบดคีณะนติศิาสตร คณะผูบรหิาร คณาจารย 

และบคุลากรไดรวมกนัปลกูตนไม 100 ตน เพือ่ปฏบิตับิชูาเนือ่งในวนัอฏัฐมบีชูา (วนัถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะของสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา 

หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได 8 วัน) ณ วัดปาหนองหลุบ ต. แดงใหญ จ.ขอนแกน และโอกาสนี้ไดเขาสักการบูชาพระอาจารยกิตติศักดิ์ กิตติสาโร 

เจาอาวาสวัดปาหนองหลุบ และไดรับฟงธรรมเทศนาพรอมการปฏิบัติสมาธิอีกดวย

คณบดี ถายทอดนโยบายและการบริหารคณะนิติศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใตแผนพัฒนาคณะ

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581 เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
 วนัที ่13 มถินุายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. คณะนติศิาสตร โดย ผศ.กติตบิด ีใยพลู คณบดคีณะนติศิาสตร ไดถายทอดถายทอดนโยบายและ

การบริหารคณะนิติศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใตแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581 ใหกับคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนภายใตแผนพัฒนาคณะ ในระยะที่ 3 ประกอบดวย เสาหลัก 4 ดาน คือ

เสาหลกัที ่1 โรงเรยีนสอนกฎหมาย (School of Law)  คอืมุงพฒันาหลกัสูตรและระบบการจดัการเรยีนการสอน (Productivity)  ใหมคีวามหลากหลาย

บูรณาการและประยุกต เพื่อสรางนักศึกษาใหมีคุณภาพ(ฺBuild)

เสาหลกัที ่2 การบริหารงานเครอืขายทางวชิาการ (Academic Partnerships) มุงสูการสราง (Design) งานวชิาการและวจิยั และแบบเครือ่งมอืทีส่อดคลอง

กับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม

เสาหลกัที ่3 การสรางนติทิศันะรบัใชสงัคม (Social Engagement) มุงสูการพฒันาทกัษะทางปญญานติทิศันะรบัใชสงัคม (Legal Mind) การเปดพ้ืนที่

การเรียนรูและปฏิบัติการ (Virtual Field) เชื่อมโยงหลักสูตรรายวิชาและโครงงาน

เสาหลักที่ 4 การสรางชุมชนนักกฎหมายและเครือขายภาคประชาสังคม (Law and Civil Society) มุงสูการเปนศูนยกลางนโยบายดานการสงเสริม

ความรูกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub Center for Social Justice) ซึ่ง

ปจจุบันมีศูนยศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน และศูนยบริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม

 และนําเอาเสาหลัก 4 เสา มาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา และ +1 เปนยุทธศาสตรดานที่ 5 คือ การสรางภาพลักษณเพื่ออัตลักษณของคณะ 

(Brand Loyalty) เปนการสรางคุณคาและเอกลักษณของคณะ และจะใชเปาหมายเปนตัวขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 5 ดานนี้ในลักษณะการบริหาร

เพื่อการเปลี่ยนแปลง (change management) 

 สาํหรบัโครงสรางการบรหิารงานในป 2561 ไดมกีารปรบัเพือ่ตอเตมิและตอยอดเพือ่ใหตอบโจทยตามยทุธศาสตรของคณะ โดยม ีผศ.กิตตบิดี 

ใยพลู เปนคณบด ีและคณะผูบรหิารประกอบดวย ผศ.วนดิา แสงสารพนัธ รองคณบดฝีายบรหิารงานวชิาการ อาจารยกชพร มสุกิบญุเลศิ ผูชวยคณบดี 

อาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดี และอาจารยปริศนา คําชาย ผูชวยคณบดี ซึ่งความแตกตางที่เพิ่มเติมเขามาคือ การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร  

โดยเอายุทธศาสตร 5 ดานมาเปนหลักในการสรางโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 4 ปนี้ คณะจึงไดกําหนด strategic vision  คือ Small Smart 

และ Social Responsibility เปนวิสัยทัศน 20 ป เพื่อขับเคลื่อนแผนใหบรรลุตามวัตถุประสงค สวนวิสัยทัศนใหญของคณะก็ยังเปน โรงเรียนสอน

กฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม ซึ่งคณะจะมี 2 วิสัยทัศน คือ  วิสัยทัศนขององคกร ยังเนนจุดยืนของการสรางคน สรางงานวิชาการ

ที่มีคุณภาพ นั่นคือ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม แตในสวน strategic vision 20 ป ในแผนระยะที่ 3 วิสัยทัศนใน

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร จะเนนหลัก 1. Small หมายถึง หนวยผลิตที่เล็กแตมีประสิทธิภาพเปนกําลังขับเคลื่อนใหตอบโจทยแผนยุทธศาสตร 

5 ดาน 2.Smart คือ การสรางคนใหตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และการนําเทคโนโลยีเขามาสรางการเปลี่ยนแปลง ใชนวัตกรรมจัดการ

การศกึษา นาํเอา Platformตาง ๆ  บรูณาการใชในการเรยีนการสอน และ 3.Social Responsibility การจดัการเรยีนการสอน การทาํงานวชิาการ การทาํ

กจิกรรมตาง ๆ  ของคณะ ตองตอบโจทยของสงัคมในทกุมติ ิในสวนงานของสายสนบัสนนุวชิาการยงัใชโครงสรางเดมิ ม ี2 กลุมงานคอื กลุมวิชาการ 

และกลุมอํานวยการ แตจะมีการนําเอาหลัก การจัดการความสัมพันธของลูกคา (Customer Relation Management : CRM) มาปรับใชและใชหลักนี้

ในการประเมินโดยอาศัย Balanced Scorecard  และนําเอาทักษะของแตละสวนงานที่ทุกคนมาชวยเติมเต็มและเพิ่มมูลคาใหกับนักศึกษา อาทิ Team 

work การเขยีนหนงัสอืราชการ Service Mind เปนตน ใหทกุคนมสีวนรวมในการสรางบณัฑติของคณะ และสรางทกุพืน้ทีค่อืการเรยีนรู หลงัจากนัน้

เปนการ work shop โดยแบงกลุมสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบโจทยกับ

ยุทธศาสตรดังกลาวดวย

"สัมภาษณรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 3)"
 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร ดําเนินการสอบสัมภาษณผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3) โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ไดประชุมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑตาง ๆ ใน

การสอบสมัภาษณในคร้ังนี ้หลงัจากนัน้คณะกรรมการไดดาํเนนิการสอบสมัภาษณ ณ หองบรรยาย 2 นกัเรยีนผูผานการสอบคดัเลอืกตางเตรยีมความ

พรอมทัง้ผลงาน แฟมประวัต ิเพือ่เสนอตอคณะกรรมการสอบสมัภาษณและมผีูปกครองทีม่าใหกาํลงัใจบุตรหลานในการสอบสมัภาษณในครัง้นีด้วย

"ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 5/2561"
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร นําโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อถายทอดนโยบายและการบริหารคณะนิติศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561 / 2565) ภายใตแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 

- 2581 และแนะนําคณะผูบริหารชุดใหมหลังจากไดรับการแตงตั้งให ผศ.กิตติบดี ใยพูล ดํารงตําแหนงคณบดีในวาระที่ 2 ซึ่งประกอบดวย ผศ.วนิดา 

แสงสารพนัธ รองคณบดฝีายบรหิารงานวชิาการ อาจารยกชพร มสุกิบญุเลศิ ผูชวยคณบด ีอาจารยดารณ ีราชภเูขยีว ผูชวยคณบด ีและอาจารยปรศินา 

คําชาย ผูชวยคณบดี ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะนิติศาสตรขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.เศกสรรค ยงวณิช ในโอกาสไดรับการโปรดเกลาโปรดกระหมอม

แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนง "ศาสตราจารย" 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. คณะนิติศาสตร นําโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี

มอบชอดอกไมและพระพุทธชินสีห พระพุทธรูปประจําคณะ แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เศกสรรค

ยงวณิช ในโอกาสไดรับการโปรดเกลาโปรดกระหมอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง "ศาสตราจารย" 

 หลังจากนั้นไดปาฐกถาพิเศษหัวขอ "ชีวิตเรือกระดาษ" ใหกับคณาจารยและบุคลากร

ความสําคัญตอนหนึ่งวา "...ชีวิตเปนการวิ่งมาราธอนไปเรื่อยๆ การใชชีวิตตองใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีความรูควบคูกับคุณธรรม จะไดเปนเกาะคุมกันเราทุกคน..."


