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การประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

“ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการศึกษาวิชานิติศาสตรแบบTraditional จําเปนตองปรับตัวไปสูนิติศาสตรเพื่อการ

พัฒนาโดยใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง”
 การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร

และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21มีเปาหมายหลักคือ

 1. บัณฑิตกฎหมายที่มีความรอบรูนิติทัศนะและคุณธรรม

 2. หลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

 3. การจัดการศึกษาที่ยืดหยุนหลากหลายและบูรณาการขามศาสตร

 4. การจัดระบบนิเวศทางนิติศาสตร

 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯจึงกําหนดยุทธศาสตร 6 ดาน

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศนสูการเปนโรงเรียนสอน

กฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคมดังนี้

 (1) Learning Outcomes คือ การผลิตบัณฑิตใหตรงตามคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงคของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร

 (2) Life long Learning คือ การสรางมูลคาเพิ่มใหแกนักศึกษาและบัณฑิต

ในการตอยอดการเรียนรูระดับกาวหนาและการเรียนรูตลอดชีวิต

 (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary คือ การพัฒนาหลักสูตร

การจัดการศึกษา การเรียนรู ใหมีรูปแบบที่ยืดหยุ น หลากหลาย และบูรณาการ

ขามศาสตร

 (4) Jurisprudence Ecosystem คือ การสรางระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร เพ่ือปลูกฝงกระบวนทัศนของนักนิติศาสตร

เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูกฎหมายในยุคดิจิทัล

 (5) Co-Creation คอื การสรางพืน้ทีร่วมทางวชิาการ ในการผลิตผลงานวชิาการ งานวจิยั และการออกแบบนวตักรรมทางสงัคมดานกฎหมาย

และงานยุติธรรม

 (6) Result Based Management คือ การสรางระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อขับเคลื่อนคณะในทุกมิติ
 คณะนิติศาสตร ดําเนินการประชุมคณาจารย แลกเปล่ียนองคความรู สื่อสารขอมูลตางๆ ระหวางคณาจารยของคณะ เพ่ือขับเคลื่อน

คณะในทุกมิติและตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้

 (1) การเสนอโครงการที่ตอบโจทยยุทธศาสตรคณะ ประจําป 2563 ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 Learning Outcome 

ยทุธศาสตรที ่2 Lifelong Learning ยทุธศาสตรที ่3 Faculty of Choice : Multi-Disciplinary ยทุธศาสตรที ่4 Co-Creation ยทุธศาสตรที ่5 Jurisprudence 

Ecosystem และยุทธศาสตรที่ 6 Result Based Management

 (2) การพัฒนาระบบการสอน E-Learning เพื่อตอบโจทยในสายวิชาชีพกฎหมายในรูปแบบของ Learning Outcome เปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตของคณะนิติศาสตร โดยในอนาคตคณะนิติศาสตรจะขยายวงกวางบูรณาการไดกับทั้งมหาวิทยาลัย

 (3) เปาหมายการรบันักศกึษา เพือ่ตอบโจทยนกัศกึษารุนใหม การใชภาษาองักฤษในการเรยีนการสอนใหมากขึน้ ซึง่แนวโนมการพฒันาของ

องคกรตองการใชศักยภาพสูงสุดของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทางคณะมีการปรับตัวโดยการสราง CRM (Customer Relation Management) อาจารย

ทุกทานจะตองมีการเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาศักยภาพ เพื่อดํารงตําแหนงในสายการบริหารงานไดในอนาคต

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูอาจารยประจําคณะ เปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหคณาจารย

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน รวมถึงถายทอดองคความรูตาง ๆ  ทางดานการจัดการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏบิตังิานและพฒันาการจดัการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่เปนพลงัสําคญัสรางนักกฎหมายรุนใหมใหมนิีตทิศันะรบัใชสงัคมตอไป

ชาวนิติศาสตรรวมใจ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย อ.บานไผ จังหวัดขอนแกน
 หลังจากอิทธิพลของพายุโพดุลพัดผานประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผานมา ทําให

ฝนตกหนักเกิดนํ้าทวมเขตชุมชนอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน บานเรือนพังเสียหายกวา 100

หลังคาเรือน ซึ่งตอนนี้สถานการณระดับนํ้าไดลดลงแลว แตชาวบานยังประสบปญหาขาดแคลนน้ําดื่ม

และสิ่งของอุปโภคบริโภค บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกันจัด

ทําอาหารและบริจาคสิ่งของ พรอมสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยจํานวน 20,000 บาท โดยมีอาจารย

ปรศินา คาํชาย ผูชวยคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา บคุลากร และนกัศกึษารวมแรงรวมใจกนั สงมอบสิง่ของ

และกําลังใจใหชาวบานตามจุดตาง ๆ

 หลงัจากการลงพืน้ทีใ่นคร้ังนี ้พบวา นอกเหนอืจากสิง่ของอปุโภคบรโิภคแลว ชาวบานยงัตองการ

ความชวยเหลือเกี่ยวกับกําลังในการเก็บกวาด เก็บขยะและรถนํ้าฉีดลางคราบสกปรกตามบานเรือน

โดย ณ ขณะนี้ขยะเริ่มสงกลิ่นเหม็นแลว และนอกจากปญหาบานเรือนพังเสียหายทั้งหลังแลว สิ่งที่

ตองชวยเยียวยาคือสภาพจิตใจของคนที่ประสบภัย ซึ่งทางคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจะได

ชวยรวมพลังจิตอาสาเพื่อลงพื้นที่ชวยเหลือชาวบานตอไป

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาควารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

การแขงขันการประนอมขอพิพาทจําลองในขอเท็จจริงเชิงพาณิชย “National Mediation Competition 2019”
 สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ไดจัดการแขงขันเทคนิคการประนอมขอพิพาท "National Mediation Competition 

2019" โดยการแขงขันจัดใหมีสถานการณจําลองขอพิพาทเชิงพาณิชย ทั้งนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ไดทําการคัดเลือกทีมผูแขงขันจากสถาบัน

การศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ และมีทีมที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศจํานวนทั้งสิ้น 18 ทีม โดยทีมจากคณะนิติศาสตร ผานเขารอบจํานวน 2 ทีม ไดแก

ทีมที่ 1 ประกอบดวย นายณัชพล นิลเพ็ชร นักศึกษาชั้นป 4 และนางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย นักศึกษาชั้นป 4 ทีมที่ 2 ประกอบดวย นางสาวเกียรติสุดา 

แสนยานุภาพ นักศึกษาชั้นป 4 นางสาวศิโรรัตน ศิริสรอย นักศึกษาชั้นป 3 โดยทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ สถาบัน

อนญุาโตตลุาการ โดยตวัแทนทมีที ่2 ไดรบัรางวลัชนะเลศิพรอมรบัทนุการศกึษาจาํนวน 30,000 บาท ซึง่ตวัแทนจากคณะนติศิาสตรมอีาจารยปริศนา 

คําชาย และอาจารยสุชาติ แนวประเสริฐ เปนที่ปรึกษา

 สําหรับการประนอมขอพิพาท การเจราตอรองถือเปนทักษะที่จําเปนและเปนบทบาทสําคัญสําหรับนักกฎหมายรุนใหมในศตวรรษที่ 21

ในการประนอมขอพิพาทเชิงพาณิชยและในกระบวนการยุติธรรม เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการความขัดแยงและยุติขอพิพาทไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดความสมานฉันทในสังคม

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะสถาบันในการสรางนักกฎหมายรุนใหมไดใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมอันเปนสราง

ทักษะที่จําเปน นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ แลว ซึ่งถือวาทักษะที่จําเปน (Non-technical Skill) อาทิ ทักษะการพูด

ทกัษะการเจรจาตอรอง ความคดิสรางสรรค ภาวะความเปนผูนาํ เปนตน มคีวามสาํคญัในการใชชวีติและการทาํงานในยคุปจจบุนัเปนอยางมาก นอกจาก

นี้ยังมีการสรางสภาพแวะลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษาและสรางนิติทัศนะใหมีความรับผิดชอบรับใชสังคมตอไป

เสวนาวิชาการ

“ขบวนการทางสังคม (Social Movement) :

ทฤษฎีและบทเรียนจากสังคมอเมริกา”

สรางกระบวนการคิดและทักษะการตั้งคําถาม
 การจัดเสวนาวิชาการขบวนการทางสังคม : ทฤษฎี

และบทเรยีนจากสังคมอเมรกิา โดย นกัศกึษากลุมจติตปญญา

และภาวะผูนาํทางจรยิธรรม รวมกัน ศูนยศึกษาและประสาน

งานดานสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรวม

กันแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและแนวคิดในเรื่องของขบวนการ

ทางสังคม และการฝกทักษะการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น

ทางสังคม

 โอกาสนี้ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยกิตติ

บดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตรไดกลาวเปดกิจกรรมและรวมวงเสวนา โดยไดกลาวใจความสําคัญตอนหน่ึงวา “มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับ

บทบาทของมหาวทิยาลยัทีมี่ตอการชวยเหลือสงัคม (Social Contribution) และ ประเดน็ทางสงัคมท่ีเกดิขึน้ในสถานการณปจจบุนั (Social Issue) โดย

นักนิติศาสตรตองมีฐานความรูทางสังคมที่มีหลักการและทฤษฎี ฝกการตั้งคําถามเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยางไร”

 และไดรบัเกยีรตจิาก นางสาวอชัฌา เปรมฤดีเลศิ นกัศกึษาปรญิญาเอก Department of Sociology University of Califonia, Riverside ไดบรรยาย

อธิบายเกี่ยวกับ แนวคิดกระบวนการทางสังคม (Social Movement) อาทิ แนวคิดของ Goodwin & Jasper และ John Loudon McAdam หลังจากนั้น

รวมกันถอดสรุปบทเรียน โดย คุณบํารุง บุญปญญา นักพัฒนาอาวุโส โดยมีนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา ศิษยเกานิติศาสตรรุนที่ 7 เปนผูดําเนินรายการ 

ซึ่งนักศึกษาไดสะทอนมุมมองและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการทางสังคม

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการจัดการศึกษา การเรียนรูใหมีรูปแบบที่ยืดหยุน

หลากหลาย และบูรณาการขามศาสตร (Multi-Disciplinary) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการปฏิรูปดานกฎหมายและงานยุติธรรม

ของประเทศ เพือ่สรางนกักฎหมายรุนใหมใหมทีกัษะการคดิอยางมวิีจารณญาณ มทีกัษะทางปญญาและภาวะผูนาํ อกีทัง้มนีติทิศันะรบัใชสงัคมตอไป

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ควา 2 รางวัลเกียรติยศ รางวัลองคกรดีเดนแหงป 2562

(Organization of the year 2019)
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคณะที่มุงผลิต

บัณฑิตใหถึงพรอมดวยความรูทางปญญาและทักษะที่สัมพันธ

กับวิชาชีพ การจัดการศึกษาของคณะเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

ทางวิชาการและมาตรฐานทางวิชาชีพ เปนการเรียนรู อยางมี

เปาหมาย เนนการใชความรู สรางนวัตกรรมเพื่อสนองตอบ

ตอการปรับตัวเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ยุคโลกาภิวัฒน

(Globalizing Knowledge-based Economy) เพราะการเรยีนรูยุคใหม 

การเรยีนและการทาํงานจะกลายเปนสิง่เดยีวกนั การเรยีนคอืความ

ทาทายตลอดชีวิต มุงใหนักศึกษาสรางการคนหา สรางความเปน

เลิศเฉพาะตัวเพ่ือเปนพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอยางย่ังยืน และ

สงเสริมทักษะ Soft skills พรอมกับมีการ Share resources ใหกับ

สังคม นอกจากนี้ คณะจัดการศึกษาโดยการสรางระบบนิเวศแหงการเรียนรูที่ครบวงจรและทันสมัย (Lifelong Learning Ecosystem) โดยใหผูเรียน

มปีฏสิมัพนัธและมสีวนรวมในการเรยีนสามารถนาํความรูไปประยกุตใชได มกีารศกึษาคนควา ลงมอืปฏบิตั ิมกีารเชือ่มโยงองคความรูจากนกัศึกษาผาน

กระบวนการวจิยั บรกิารวชิาการ นาํไปสูการถายทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรมผานกระบวนการมสีวนรวมใหกบัชมุชนกอเกิดการพฒันาอยางยัง่ยนื

 ในการนี ้มลูนธิเิพือ่สงัคมไทยเหน็ความสาํคญัของการจดัการศกึษาของคณะทีม่ผีลลพัธออกมาอยางเปนรปูธรรมกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม

และประเทศชาตใินหลากหลายดานดวยกนั อกีทัง้ยงัมกีารบูรณาการในหลายศาสตรเพือ่สนองตอบตอการพฒันากาํลงัคน นาํไปสูการพฒันาประเทศ

อยางยัง่ยนื จงึไดมอบรางวลัเกยีรติยศ รางวลัองคดเีดนแหงป 2562 (Organization of the year 2019) ใหกบัคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ดงันี้

 1. รางวัลองคกรดีเดน สาขา สงเสริมสิ่งแวดลอมและพลังงาน

 2. รางวัลองคกรดีเดน สาขา สิทธิมนุษยชน โดยศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจํา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 โดยมีอาจารยวรวิทย ไชยตา หัวหนาสํานักงานคณบดี และอาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดีฝายการบริหารเครือขายทางวิชาการ

เปนผูแทนเขารับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานในพิธี ณ หองชัยพฤกษ หอประชุมกองทัพ

อากาศ กรุงเทพมหานคร


