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ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระพันปหลวง

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย อาจารยกชพร มุกสิกบุญเลิศ ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานบุคคล พรอมดวย อาจารยสกุนา 

ทิพยรัตน อาจารยอัษฏาวุธวสนาท บุคลากร และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา เขารวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ในโอกาสนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมภริยา เปนประธานในพิธี

โดยมีคณะ หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกรวมกิจกรรมกันอยางพรอมเพรียง

ทีมนิติฯ มข. ควารางวัล "ชนะเลิศ" ตอบปญหากฎหมาย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนนักศึกษา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมแขงขันตอบปญหาทาง

กฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจําป 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

ในการเขาแขงขันในระดับภูมิภาคโดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกนไดสงตัวแทน 2 ทีม ผลปรากฎวา

ที ม ท่ี  1  ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย  1 )  น า ง ส า ว พู น สิ ริ  เ ยี่ ย ม ท รั พ ย  

2) นายพีรณัฐ มาลอหอม  และ 3) นายสิทธิโชค สายเสมา นักศึกษา

ชั้นป 4 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการเขาแขงขันในครั้งนี้

ในสวนทีมท่ี 2 ไดมีผลคะแนนเปนลําดับท่ี 4 ประกอบดวย

1) นายกฤตเมธ ไวโส 2) นายกฤษกร เพชระโยธิน  และ 3) นางสาว

กอบแกว ขันทะ นักศึกษาชั้นปที่ 3  และทีมชนะเลิศไดเปนตัวแทน

จังหวัดเพื่อเขาแขงขันในรอบภูมิภาค (ภาค4) ตอไป

การเขาแขงขนัดงักลาวนกัศกึษาไดรบัการฝกฝนและดแูลจากอาจารย

ผูควบคุมทีมไดแก อาจารยสุชาติ แนวประเสริฐ อาจารยบุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ที่ใหขอแนะนําเตรียมความพรอมในการเขาแขงขันดังกลาว คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผูเขาแขงขันทุกทีมและผูดูแลใหคําปรึกษาในการสรางนักกฎหมายรุนใหมให

แมนยําในขอกฎหมายและมีทักษะการกลาแสดงออก และสรางนิติทัศนะรับใชสังคมตอไป

เติมวิสัยทัศน (Vision) นักกฎหมายรุนใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สรางสังคมยุติธรรม (Social Justice)

ดานการคุมครองผูบริโภค
 คณะนติศิาสตร รวมกบั สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค จดัอบรมโครงการผูนําเยาวชนตามรอยศาสตรพระราชาเพือ่การเปน

สงัคมบรโิภคอยางยัง่ยนืและพอเพียง โดยผูชวยศาสตราจารยกติตบิด ีใยพลู คณบดคีณะนติศิาสตร ไดกลาวตอนรบัคณะทาํงาน และไดรบัเกียรติ

จากนายพิฆเนศ ตะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนประธานเปดโครงการฯ

 ภายในงานมีการจัดอภิปราย “แนวทางการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพ่ือคุมครองสิทธิผูบริโภค” โดยมีอาจารยกชพร มุกสิกบุญเลิศ

ผูชวยคณบดี รวมในการอภิปรายในคร้ังน้ี โดยไดเผยถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพวาที่นักกฎหมายรุนใหมใหมีความรูความเขาใจถึงสิทธิ

ผูบริโภค ซึ่งถือเปนพลังสําคัญชวยกันสรางสังคมบริโภคอยางยั่งยืน ประกอบดวย

 (1) การเปดวิชาเลือกเสรีสําหรับผูที่สนใจดานกฎหมายคุมครองผูบริโภค

 (2) การรวมมอืระหวางคณะนิตศิาสตร กบั สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภคในการสนบัสนนุบุคลากรท่ีมีความเชีย่วชาญเฉพาะ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร และนักศึกษา

 (3) การสรางพื้นที่เรียนรูรวมกันโดยลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning : PBL) ใหนักศึกษาไดเห็นสภาพ

ปญหาของผูบริโภคในปจจุบันและนําเอาองคความรูไปบูรณาการใชสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม

 กจิกรรมในคร้ังนีเ้ปนกิจกรรมทีเ่กดิขึน้ภายใตการบนัทึกขอตกลงความรวมมือการดาํเนนิงานคุมครองผูบรโิภค กับ มหาวทิยาลยัขอนแกน 

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และรวมกันสรางนักกฎหมายรุนใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ

สามารถทําหนาที่เปนเครือขายคุมครองผูบริโภคในการถายทอดแนวความคิดโดยยึดหลักสิทธิของผูบริโภคมากกวาตัวบทกฎหมาย มาบูรณา

การสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม (Social Justice)ในการบริโภคสินคาหรือบริการในทุกเรื่องทุกกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

ของชุนชนและสังคมในภาพรวมไดอยางถูกตองและสามารถเรียกรองสิทธิไดเมื่อถูกละเมิด

ครบรอบ 13 ป นิติฯ มข. เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมัชชาสิ่งแวดลอม 

“ตุมโฮม ฮักแพง แบงปน เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีของคนขอนแกน”

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสถาปนาคณะนิติศาสตรครอบรอบ 13 ป (6 กรกฎาคม 2562)

“บทบาทคณะนิติศาสตรในการสรางนักกฎหมายใหมีทัศนะรับใชสังคม” เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมัชชาสิ่งแวดลอม “ตุมโฮม ฮักแพง

แบงปน เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีของคนขอนแกน” รวมกับเครือขายนักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม อาทิ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 10 จังหวัดขอนแกน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน กลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน

กลุมฮักบานเกิด และกลุมเครือขายชาวบานอนุรักษแกงละวา เปนตน

 ภายในงานมีการเสวนาวิชาการในประเด็นตาง ๆ อาทิ Bio Hub ขอนแกน คนขอนแกนไดอะไร การเสวนาประเด็นกลุมยอยในเรื่อง 

สถานการณ แนวทาง ความรวมมือในการแกไขปญหาสิง่แวดลอมในพืน้ที ่ประเด็นดานการจดัการน้ําและปญหาสารเคมใีนการเกษตร ประเดน็

มลพิษทางอากาศและการจัดการขยะ และประเด็นการจัดการปา เปนตน รวมถึงการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกนเพื่อ

ส่ิงแวดลอมท่ีดีของคนขอนแกน โดย ดร.สมศักด์ิ จงัตระกุล ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน และยงัมเีวทีคูขนานของสโมสรนักศึกษาคณะนติศิาสตร 

ในการเสวนาเรือ่ง พนัธะทางสงัคมของนกัศกึษากฎหมายเพือ่การเปลีย่นแปลง โดย นกัศกึษาชัน้ป 1 – 4 และศษิยเกา นอกจากนีย้งัมกีารบรรยาย

ในหัวขอ “คนรุนใหมกับการเปลี่ยนแปลง” ไดรับเกียรติจาก คุณพริษฐวัชรสินธุ เปนวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ดวย

 และบริเวณลานกิจกรรม ยังมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนและนักศึกษา การจัดนิทรรศการเผยแพรความรูของศูนยศึกษาและ

ประสานงานดานสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการออกรานตลาดนัด GREEN LAW โดยเปดโอกาสใหผูจําหนายสินคา

ชุมชน สินคาเกษตรปลอดภัย และอาหารสุขภาพจัดจําหนายสินคาใหกับผูมาเขารวมงานในครั้งน้ีดวย โดยภายในงานมีบุคลากร นักศึกษา

และประชาชนทั่วไปเขารวมงานกวา 1,000 คน

 กิจกรรมในครั้งนี้ถือเปนความรวมมือของภาคีเครือขายหลายภาคสวน โดยเฉพาะไดเห็นพลังของภาคประชาชน ประชาสังคม

ที่รวมกันคิด รวมกันขับเคลื่อน และในบทบาทของคณะนิติศาสตรที่เปนสถาบันอุดมศึกษาไดทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมการเรียนรูระหวาง

คณะกับชุมชน เพื่อเปลี่ยนหองเรียนรูกฎหมายตามตัวบท (Legal Justice) สูความยุติธรรมชุมชนและสังคม (Social Justice) เพื่อสรางผลผลิต

พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ถือไดวาเปนการบริการทางสังคมซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญของคณะ นอกจากไดถายทอดองคความรู

สูสงัคมและชุมชน แลวยงัเปนการพฒันาศกัยภาพของนักศกึษา ทีจ่ะไดเรยีนรูภายนอกหองเรยีนจากสถานการณปญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในลกัษณะ

ของ Problem Base Learning (PBL) และเปนการสรางจิตสํานึกใหนักศึกษามีทัศนะในการรับใชสังคมตอไป


