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 ครบรอบ 63 ป...ธรีะศักด์ิ ฑฆีายพุนัธุ

นายกเทศมนตรีนครขอนแกน พรอมดวย 

รองนายกเทศมนตรี, ประธานสภาเทศบาล 

เลขานกุารนายกเทศมนตร ีและสมาชกิสภา

เทศบาลนครขอนแกน รวมแสดงความยินดี

และอวยพรเน่ืองในวันคลายวันเกิดครบ

63 ป ของ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร

ที่ ป รึ ก ษ าพิ เ ศษ  ตํ า ร ว จแห  ง ช า ติ  /

อดีตรองผู  บัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 

ทามกลางบรรยากาศแหงความอบอุนดวยมติร

ไมตรีที่ดีตอกันมายาวนาน (ภาพเปนขาว)
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อานตอหนา 11

ประมูลเลขทะเบียนสวย\หมวด “ขฉ”

ครั้งที่ 19 301 หมายเลขรายไดไปใชในกองทุนฯ

 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผานมา ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน

นายธาน ีสบืฤกษ รองอธบิดกีรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม

เปนประธานเปดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จ.ขอนแกน

ประจาํป 2563 หมวด “ขฉ” ขอนแกนเลขสวย รํา่รวบถกูโฉลก โดยมี

นายสเุทพ มณโีชต ิรองผูวาราชการจงัหวดัขอนแกนกลาวตอนรบั นาํ

การประมลูโดยนายปยะ โยมา ขนสงจงัหวดัขอนแกน และประชาชน

ทั่วอีสาน รวมประมูลเลขทะเบียนสวยขอนแกน หมวด “ขฉ” คึกคัก 

ทามกลางมาตรการคุมเขมโควิด-19 อยางเขมงวด

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 ต.ค.2563 ที่ผานมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.

ขอนแกน นําคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า,และคณะทํางานแกไขปญหามลพิษ

จากทุกหนวยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้าลาสุดที่สถานีตรวจสอบคุณภาพนํ้า

อตัโนมตัทิี ่9 ซึง่ตัง้อยูภายในโครงการชลประทานหนองหวาย อ.นํา้พอง จ.ขอนแกน 

โดยคณะไดตรวจสอบคุณภาพนํ้าลาสุด พบวามีคาความเปนกรด-ดาง ในเกณฑ

ปกต ิหรอืในระดบั PH-6.9 ขณะทีก่ารตรวจสอบคาออกซเิจนในจดุดงักลาวพบวาอยูในระดบัตํา่วดัระดบัไดที ่DO-

0.7 ขณะที่กําลังเจาหนาที่ไดออกตักตะกอนที่อยูบริเวณหนาประตูระบายนํ้า รวมทั้งการจัดระบบการผลักดันนํ้า

และการติดตั้งกังหันนํ้าชัยพัฒนาเพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดระยะทาง 35 กม.

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 ที่ผานมา ณ สวนสัตว

ขอนแกน ต.คาํมวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 

ที ่สวนจดัแสดงสตัวแอฟรกิา สวนสตัวขอนแกน

เฮไดลูกยีราฟตัวที่ 6 ตอนรับวันออกพรรษา 

และในเดือนแรกของปฏิทินปงบประมาณ 

2564 นายธนชน เคนสิงห ผูอํานวยการสวน

สัตวขอนแกน เปดเผยวา ในวันที่ 2 ตุลาคม 

2563 ในเวลาประมาณ 08.29 น. ซึ่งตรงกับ

วันออกพรรษา สวนสัตวขอนแกน

ไดสมาชกิใหมเปนลกูยรีาฟสายพนัธุ

แอฟริกาใต เพศเมีย ลืมตาดูโลก

ณ ส วนจัดแสดงสัตว แอฟริกา

ซึ่งลูกยีราฟเกิดใหมตัวนี้มีนํ้าหนัก

แรกเกิดประมาณ 50 กิโลกรัม

และคว ามสู ง ป ร ะม าณ 150 

เซนติเมตร อานตอหนา 11

กองตรวจราชการสํานักปลัดกระทรวง วธ.

ออกหนังสือดวน ถึงวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือก

100 สุดยอดชุมชนคุณธรรม และบุคคล ทับซอน

มตคิณะอนกุรรมการสงเสรมิชมุชนคณุธรรมจงัหวดั

 เมื่อเวลา 09.00 .วันที่ 30 ก.ย.ที่ผานมา ณ หองประชุม

เสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 2 (หลังเกา) 

ดร.สมยงค แกวสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ขอนแกน พรอมทั้งดํารงตําแหนงรองประธานสภาวัฒนธรรม

แหงประเทศไทย เปนประธาน การประชุม คณะกรรมการ

บริหารสภาวัฒนธรรม/ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอ26 

อําเภอ จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 4/2563 พรอมทั้งยื่นหนังสือ 

รองเรยีน ตอ ส.ส.ุสรุทนิ พจิารณ หวัหนาพรรคประชาธปิไตย

ใหม เรื่องคิดไดอยางไรคนในกระทรวงวัฒนธรรมที่เปน

กระทรวงแบบอยางของบานเมืองไมมีหลักธรรมาภิบาล

ตองประกาศใหสังคมชวยกันปกปองกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดี คนบางคนในกระทรวงไมดี โดยมีคณะกรรมการ

บริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน และประธานสภา

วัฒนธรรมอําเภอ 26 อําเภอเขารวมประชุม อานตอหนา 11

อานตอหนา 11

รานครัวแมอิ๋ว ม.ขอนแกน หลัง มข. ซอยขางรานอยูดีกินดี (ซอยเดียวกับสมานฉันทคาเฟ)
เปด : 10.00 - 18.00 น. โทร : 082-0175542 เดลิเวอร่ี : Grabfood / Foodpanda Fb page : ครัวแมอิว๋ ราคาคราวๆ (ป63) : เริม่ตน 40.-

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล

กลุมผูปลูกขาวโพดหนองบวั รับประเมินโครงการเบือ้งตน เมือ่เวลา 09.30 น. วนัที ่15 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 ที่ผานมา ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลูกขาวโพดหนองบัว นายประดิษฐ

สิงสง อนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแกน ปฏิบัติหนาที่แทน ดร.สมยงค 

แกวสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแกน เปนประธาน

ในการลงพื้นท่ีประเมินความเหมาะสมของแผนหรือโครงการเบื้องตน พบกับกลุมผูปลูกขาวโพด

ผักสด บานหนองบัว 127 หมู 7 บานหนองบัว ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน โดยมีนายสม

หมาย สีดา เปนประธานกลุม ปลูกขาวโพด ของบกูยืม 500,000 บาท ลงพื้นที่กลุมผูปลูกขาวโพด 

ผักสด บานหนองบัว 127 หมู 7 บานหนองบัว ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ในการนี้มี

คณะอนุกรรมการ โซนกลาง มี อ. บานฝาง อ.หนองเรือ ,อ.เมืองขอนแกน และอ.พระยืน เขารวม 

ประกอบไปดวย คณะสงเสริมศักยภาพขององคกรเกษตรกรในการพัฒนาแผนและโครงการ อันมี

นายคําสังข พลหาญ,นายสุรสิทธิ์ เคนพรม ,นายรังสิต ชูลิขิต และน.ส.อภิญญา อุทัยแสน

รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแกน 

และคณะประเมินความเหมาะสมของแผนหรือโครงการเบื้องตน มี ดร.สมยงค แกวสุพรรณ และ

นายชูไทย วงศบุญมี ประธานศูนยกลาง เขารวมประเมิน ในครั้งนี้ อานตอหนา 11

àÊÃç¨ÊÔé¹áÅŒÇ! »ÃÐÁÙÅ·ÐàºÕÂ¹Ã¶ÊÇÂ "¢©-9999 ¢Í¹á¡‹¹" ¨º·ÕèÃÒ¤Ò 800,000 ¨.¢Í¹á¡‹¹



หนา 6 ฉบับประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

มากกวาใชหลกันติิศาสตรทีเ่กรงวา สมาชิกจะไดเงิน 431 

ลานบาทลาชา 20-30 ป หรอืไมไดคืนเลย อยางสหกรณ

ครูฯจังหวัดอื่นๆที่ประสบปญหาอยู

    ที่มาของเงินสดขาดบัญชี เหตุเกิดเมื่อป 2554 

เงินหายไป 369 ลานบาท ทราบขอเท็จจริงเมื่อป 2562 

ตองตัดเงินสดขาดบัญชีจํานวน 431,862,070.43 บาท 

ดานขบวนการทางสหกรณ ฯ ตลอดจน เจตนาของคณะ

กรรมการและฝายจัดการ เพื่อไมใหกระทบกับสมาชิก

เรื่องการปนผลเฉลี่ยคืน พรอมทั้งใหสหกรณเดินหนา

อยางมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน ท้ังถูกตองตามกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติ อีกทั้งเงินสดขาดบัญชีดังกลาวไมไดเกิด

จากการกระทําของคณะกรรมการปจจุบันเพราะเกิดมา

ตั้งแตป 2554 และไมใชความผิดของสมาชิก

   ทางคณะกรรมการฯจึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 30 ลานบาทตามที่ขอผอนปรน

ไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณแท็กซ่ีป ครอบคลุมเต็ม

จํานวน กําไรสุทธิ1,126,271,660.15 บาท ผูสอบบัญชี

แสดงความเหน็แบบมเีง่ือนไข ต้ังคาเผ่ือหนีส้งสยั จัดสญู

เต็มจํานวน 262,151,320.43 บาท ผลการดําเนินการ

จะเปลีย่นเปนกาํไรสทุธทิีล่ดลงเหลอื 894,120,339.72 

บาท คณะกรรมการดําเนนิการและทีป่ระชุมใหญเลอืกขอ 

1 รองนายทะเบยีน จึงมคํีาสัง่ เพกิถอนมติทีป่ระชุมใหญ 

สามัญประจําป 2562

สหกรณออมทรพัยคร ูขอนแกน เปดประชุมใหญ

วสิามญัแบงปนผลใหมจาก 1,124 ลานบาท ลดเหลอื 

894 ลานบาท หลังสหกรณจังหวัดขอนแกนออกคํา

สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญวันที่ 13 ก.พ. 63 เรียก

คืนเงินปนผลคณะกรรมการภายใน 30 วัน ดาน "ดร.

อนุศาสตร” ขอยื้อสงฟองศาลปกครอง อางทําเพื่อ

เพือ่นสมาชิกไดปนผลเต็ม และพยายามอยางสดุความ

สามารถในการดําเนินการเรียกเงินคืนครบตามจํานวน

 เมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2563 ทีผ่านมา ดร.อนศุาสตร สอนศิลพงศ ประธานสหกรณ

ออมทรพัยครขูอนแกน จํากดั ไดออกมาช้ีแจง กรณีทีเ่มือ่เมือ่เวลา 09.00 น.วันท่ี 26 

ก.ย. 63 ทีผ่านมา ณ หองประชุมแกนนครา โรงแรมวีวิช อ.เมอืง จ.ขอนแกน สหกรณ

ออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ไดจัดการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 โดยอางถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด

ที่  58 ลงวันที่ 12 ก.ย. 63 ใหมีการเรียกประชุมผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ครูขอนแกน จํากัด โดยมี ดร.อนุศาสตร สอนศิลพงศ ประธานสหกรณออมทรัพยครู

ขอนแกน จํากดั,นายทนงศักด์ิ วัง สงค ผูจัดการสหกรณออมทรพัยครขูอนแกน จํากดั, 

นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1และนายภาสกร ลาก

วณิช หัวหนาตรวจสอบบัญชีสหกรณขอนแกน รวมช้ีแจง ซ่ึงการประชุมมีจํานวนผู

แทนสมาชิกฯเขารวม 214 คน พรอมกบัสมาชิกครแูละผูสงเกตการณท่ีเขารวมประชุม 

318 คน อันถือวาครบองคประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สําคัญประกอบดวยเรื่อง รายงานกรณีรองนาย

ทะเบียนสั่งเบิกถอนมติที่ประชุมใหญ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

2562 และพจิารณาอนมุติังบประมาณป 2563 (เพิม่เติม) ดร.อนศุาสตร สอนศิลพงศ

ประธานสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด และประธานการประชุม กลาววา 

ตามที่สหกรณจังหวัดขอนแกนในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเมื่อวันท่ี 

6 มี.ค. 63 ใหเพิกถอน มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 62 ของสหกรณออมทรัพย

ครูจังหวัดขอนแกน จํากัด ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประจําป 2562

กรณีกันหนี้เผ่ือจะสูญของลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีจํานวน 431,862,070.43 

บาท โดยมีผูรับผดิชอบคอื นายเอกราช ชางเหลา ส.ส.ขอนแกน พรรคพลังประชารัฐ

ซ่ึงไดทําหนังสือรับสภาพหนี้และนําหลักทรัพยมาวางค้ําประกันเปนที่ดินมูลคา 

169,710,750.00 บาท ซ่ึงยังขาดอยูจํานวน 262,151,320.43 บาท ทําใหยอด

กําไรสุทธิที่ปรากฏในงบดุลบัญชี ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 

13 กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE)

ไคซ รองนายทะเบียนสหกรณ จึงมีความเห็นวา มติที่ประชุมดังกลาวไดกระทําการ

ฝาฝนระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ.2560 และคํา

สัง่นายทะเบยีนสหกรณที ่(ขก.)18/2563 ลงวนัที ่26 ม.ีค. 63 ประกอบกบัขอบงัคับ

สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ขอ 108 ใหเพิกถอนการแบงกําไรสุทธิประจํา

ป 2562 จึงไดมีการจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้นในวันที่ 26 ก.ย. 63 เพื่อขออนุมัติการ

แบงกําไรสุทธิประจําป 2562 ใหม

ดร.อนุศาสตร กลาวดวยวา ตามที่คณะผูตรวจสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย

ครูขอนแกน จํากัด ไดดําเนินการตรวจบัญชีใหมตามคําสั่งของรองนายทะเบียน

สหกรณเปนที่แลวเสร็จ พบวา มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จากเดิม 1,126 ลานบาท

เหลือ 894,120,339.72 บาท แบงเปน 1.ทุนสํารอง

ไมนอยกวารอยละสิบ แบงกําไร 95,000,000 บาท

คิดเปนรอยละ 10.63 2.คาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ 

30,000 บาท รอยละ 0.00 3.เงินปนผลตามหุนรอยละ 5 

จํานวน 570,116,786.64 บาท คิดเปนรอยละ 63.764.

เงินเฉลี่ยนคืน รอยละ 12 จํานวน 203,210,539.36 

บาท คิดเปนรอยละ 22.73 5. โบนัสกรรมการและเจา

หนาที่ 19,048,158 บาท คิดเปนรอยละ 2.13 6.ทุน

รักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,000,000 บาท คิดเปน

รอยละ 0.11 7.ทุนสาธารณประโยชน 5,714,855.72 

คิดเปนรอยละ 0.64

เมื่อรายงานตอท่ีประชุมใหญแลวเสร็จ ไดขอมติที่

ประชุมใหญ ผลปรากฎวาที่ประชุมใหญ เห็นชอบตามที่

เสนอ พรอมกับไดกลาวถึงแนวทางการเรียกเงินปนผล

คืน วา เดิมเราแบงการปนผลตามผลกําไร 1,126 ลาน

บาท เปน 894,120,339.72 บาท คณะกรรมการดําเนิน

การชุดที ่ 58 ไดเสนอใหเรยีกเกบ็เงินปนผลกาํไรสทุธคืิน

จากคณะกรรมภายใน 30 วัน นับแตเสร็จสิ้นการประชุม

ใหญวิสามัญ วันที่ 26 ก.ย. 63 สําหรับสมาชิกสหกรณ

ท่ีไดปนผลไปกอนหนานีใ้หนาํไปหกัลบกบัการปนผลกาํไร

ประจําป 2563 หรือปถัดไป

ดร.อนุศาสตร กลาวอีกวา เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

ในขางตน ตนพยายามปกปองผลประโยชนของสมาชิก

สหกรณทุกคน จึงไดนําเรื่องการออกคําสั่งของรองนาย

ทะเบยีนสหกรณ เลขที ่(ขก.)18/2563 ลงวนัที ่26 ม.ีค. 

63 รองศาลปกครองตอไป เพื่อใหสมาชิกไดปนผลกําไร

สุทธิที่ฐาน 1,126 ลานบาท จะไดไมตองคืนเงินใหสห

กรณฯเพราะสมาชิกหลายทานก็ลําบากอยูแลว และ หนี้

กันเผื่อจะสูญ 431 ลานบาท ตนยืนยันวาจะไดคืนอยาง

แนนอน จงึเลอืกใชหลกัรฐัศาสตรเขามาชวยแกไขปญหา

"สหกรณออมทรัพยครู  ขอนแก น"
เป ดประ ชุม ใหญ วิสา มัญป   2563

ดร.อนุศาสตร สอนศิลพงศ

นายทนงศักดิ์ วังสงค

สําหรับหลักประกันไมครอบคลุมลูกหนี้

เงินสดขาดบัญชี ทําหนังสือขอผอนปรนไปยัง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมตรวจบัญชีแจง

กลับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ทําแผนการตั้ง

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 

4 ป ปที่ 1= 30 ลานบาท ปที่ 2 = 50 ลาน

บาท ปที่ 3 = 80 ลานบาทปที่ 4 = 100 ลาน

บาทเศษ กรมตรวจบัญชีรับทราบแผนวันที่

19 กุมภาพันธ 2563

     ทําหนังสือถึงลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ใหชดใช รับสภาพความผิดจาก

เงินสดขาดบญัชี จดัใหมปีระกนัการใชคืน (รบัสภาพหนีม้หีลกัประกนั) 27 ธนัวาคม 

2562 ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีทําหนังสือรับสภาพหนี้จัดใหมีหลักประกันการใช

คืน โดยใช หลักทรัพยเปนที่ดิน202-2-84ไร มูลคา169,710,750บาท เปนหลัก

ประกัน ชําระเงินตน431,862,070บาท พรอมดอกเบี้ยใหแลวเสร็จภายในวันที่ 

27 ธันวาคม 2563

      ดานกระบวนทาง กฎหมายในการดําเนนิคดี ความอาญาความแพงจนกวา

คดีจะถึงที่สุดจํานวน 2 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการไตรภาคีพรอมทั้งใหทนาย

ดําเนนิการฟองตรงทีศ่าลจงัหวดัขอนแกนคดีหมายเลขดําทีอ่.290/2563 เมือ่วันที่ 

17 เมษายน 2563 นัดไตสวนมูลฟองเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และนัดไตสวน

มูลฟองครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สวนในเรื่องที่ไดดําเนินการไปแจงความ 

ตอทางสถานตํีารวจภูธรเมอืงขอนแกน นัน้ไดสอบถาม ความคืบหนา ของคดี ไปยัง

พนักงานสอบสวน แลวไดคําตอบวายังสรุปสํานวน สงฟองใหอัยการไมแลวเสร็จ 

ซ่ึงทาง สหกรณออมทรัพยครู จํากัด นั้นไมสามารถไปกาวลวงในช้ันพนักงาน

สอบสวนได ปลอยใหเปน ไปตามขั้นตอนและกระบวนการ ในช้ันของพนักงาน

สอบสวนที่จะดําเนินการตอไป

“ผมยืนยันวาการดําเนินการทุกอยางท่ีคณะกรรมการชุด 58 ไดดําเนินการ

ลงไปเพือ่รกัษาผลประโยชนของสมาชิกทัง้สิน้ เงินทีส่ญูหายไปต้ังแตป 54 จํานวน 

431 ลานบาท เราก็พยายามอยางสุดความสามารถในการดําเนินการเรียกเงินคืน

เต็มจํานวน และขอยืนยันวาสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” ดร.อนุศาสตร กลาว.

ชูไทย วงศบุญมี...รายงาน
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      เลาเร�่องกฎหมาย รอบรั้วนิติศาสตร มข.

      
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
Faculty of Law, Khon Kaen University

Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

คณะนิติศาสตรรวมสมทบกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2563
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร โดยอาจารยกชพร มุสิกบุญเลิศ ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานบุคคล พรอมดวยคณาจารยและตัวแทนบุคคลากร มอบตนกฐินของบุคลากรคณะนิติศาสตร เพื่อรวมสมทบกับ

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ อาคารสิริคุณากร ที่จะนําทอดถวายในวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดไชยศรี บานสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน นี้

 การทอดกฐิน เปนประเพณีที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนอยางหนึ่ง นิยมทํากันต้ังแตวันแรมหน่ึงค่ําเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง การทอดกฐินถือเปนการทําบุญพิเศษที่ทําไดเพียงปละครั้ง และตองอยูภายในกําหนดเวลา

หนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ซ่ึงคณะนิติศาสตรไดมีสวนรวมในการทอดกฐินเปนประจําทุกปเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สรางกุศลจิตแกผูทําบุญดวยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการสรางความสามัคคีของบุคลากร เปนการรวมมือกันทํา

คุณงามความดี และมีสวนชวยในการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามเพื่อชวยรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุใหยั่งยืนตอไป

แนะนําหลักสูตรและการรับเขาศึกษา

ตอ TCAS 64
 เมื่อวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2563 คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมออกบูทแนะนําหลักสูตรและ

ประชาสัมพันธวิธีการและชองทางการรับนักเรียนที่สนใจเขา

ศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย

ขอนแกน โดยมีนักเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมกวา 3,500 คน และใหความสนใจเปนจํานวนมาก

 ในปการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตรจะมีการเปดรับนักเรียนที่สนใจเพื่อเขาศึกษาตอจํานวน 3 รอบ ซึ่งผูที่สนใจ

สามารถติดตามขอมูลขาวสารไดที่ https://admissions.kku.ac.th/ หรือติดตามที่ Facebook Fanpage คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ถกแถลงทางวิชาการ เสริมทักษะการคิดวิเคราะหนักกฎหมายรุนใหม
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมถกแถลงทางวิชาการในรายวิชาตาง ๆ ผานระบบ

Zoom Cloud Meeting เพื่อเสริมสรางทักษะการคิด

วิเคราะห และการสื่อสารโตแยงดวยเหตุผลตามหลัก

ทางวิชาการ เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ

สนใจเกิดแนวความคิด และใหไดมาซ่ึงขอสรุป ในปญหา

ที่ถกแถลงดวยวิธีการระดมความคิด เปนการเพิ่มความรู 

โดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงเสริมนักศึกษาใหเกิด

ความเช่ือมัน่ในตนเอง อีกทัง้ยงัเปนการสรางชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community 

(PLC) 
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ที่ปรึกษา นายสุทธิ ผองออน อัยการศาลสูง จังหวัดกาฬสินธุ (อัยการอาวุโส) พล.ต.ท.ชูรัตน ปานเหงา พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง พล.ต. กุศล สิงหสาย พล.ต.กาจบดินทร ยิ่งดอน พ.อ.ฉกาจพงษ หงษทอง รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
นายสุทธินันท บุญมี อดีต ผวจ.อํานาจเจริญ ดร.วรโชติ พัฒนดํารงจิตร นายสุริยนต วะสมบัติ นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน นายสุพล บุญชื่นชม นายปราโมทย ศรีบุระ เจ าของ  น.ส.อุมาพร โพธ์ิสุดตา 
บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นายเมธี สมสีมี หัวหนาและผูสื่อขาว นายสะอาด ขันตรี นายชูไทย วงศบุญมี นายยอดทอง แกวก่ิงจันทร ที่ปรึกษาสํานักงานทนายความ บุญยง แกวฝายนอก ที่ปรึกษาสภาทนายความภาค 4 
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กระทรวงอตุสาหกรรม หนนุสถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

พัฒนาผูประกอบการ ยกระดับผาทองถิ่น ขอนแกน นครราชสีมา 

สุรินทร สกลนคร 4 จังหวัดภาคอีสาน พรอมเปดคอลเลคช่ันใหม 

“มัดทอใจ มรดกไทย รวมสมัย” สรางมูลคาเพิ่มมากกวา 40 % ตั้ง

เปาสรางโอกาสทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชัน เซ็นเตอร 

เทศบาลนครขอนแกน นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน

งานสรุปผลการดําเนินโครงการและการแสดงแฟช่ันโชว “มัดทอใจ มรดกผาไทยรวมสมัย

สูสากล” โครงการพัฒนาสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสูศูนยกลางแฟช่ัน

ระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่2 ปงบประมาณ 2563 เพื่อยก

ระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผาพื้นเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม

ยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมและแผนพัฒนา อีกท้ังยังมุงเนนการสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค รวมกับ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอ

ผานการพัฒนาและออกแบบในความเปนไทย บน

พื้นฐานของความคิดสรางสรรคและอัตลักษณทาง

วัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคา และ

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุม

คนรุนใหมท้ังในประเทศและตางประเทศ ภายใน

งานไดรับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต รอง

ผูวาราชการ จังหวัดขอนแกน กลาวรายงาน พรอม

ดวยนายพัตทอง กิตติวัฒน อุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแกน รวมดวย ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู

อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหนาสวนราชการ ตัวแทนอุตสาหกรรม 

จ.ขอนแกน สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแกน ผูประกอบการ และสือ่มวลชน รวมงานอยางคับค่ัง 

พรอมพบ การแสดงแฟชั่นโชวเสื้อผาจากไหมมัดหมี่คอลเลคชั่นใหม Journey of Natural 

ภายใตแบรนด “มัดทอใจ” ที่พัฒนาภายใตโครงการดวยการออกแบบเชิงสรางสรรคบนอัต

ลักษณทางวัฒนธรรม

นางวรวรรณ ชิตอรณุ รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไดดําเนินการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผาพื้นเมือง โดยสนับสนุนใหสถาบัน

พฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ ซ่ึงเปนหนวยงานเครอืขายกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนนิโครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสูศูนยกลางแฟช่ันระดับ

ภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 

นครราชสีมา สุรินทร และสกลนครเปนหนวยรวมดําเนินการ โดยตั้งแตปงบประมาณ 2562 

(ระยะที่1) ไดพัฒนาองคความรูดานการออกแบบ และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ

สิ่งทอและผาทอพื้นเมือง 

เพื่อทํ าให  ผู ประกอบการ

สิ่งทอและเครื่องแตงกาย

ผลิตสินคาใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภค และ

สามารถเขาสู ตลาดใหมได

อยางมีประสิทธิภาพ และ

มุงเนนเพิ่มโอกาสในการจาง

งานและสรางรายไดในทอง

ถ่ิน กอใหเกิดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การพัฒนาตอยอดการดําเนินธุรกิจใหกับกลุมผูประกอบ

การสิ่งทอและวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนตอเนื่องจนถึงป 

2563 (ระยะที่ 2)

"โดยผลลัพธที่ได คือ ผูประกอบการและวิสาหกิจ

กวา 1,170 คน ไดรับการฝกอบรมเขาปฏิบัติการและมี

การพัฒนาผาไหมลวดลายใหมเปนผลิตภัณฑชุดเสื้อผา

และเครื่องประดับกวา 76 ผลิตภัณฑ โดยมุงเนนการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มและแตก

ตางผสมผสานกับเทคโนโลยี และการสงเสริมดานการ

ตลาด โดยผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ไดเขารวม

การทดสอบตลาดสามารถสรางยอดขายไดกวา 2.1 ลาน

ก.อตุฯ ปล้ืมยกระดับผาทออสีาน เผยผลสาํเร็จ “มัดทอใจ”เฟส 2
ดงึอตัลกัษณมัดหมีท่องถิน่ สูการออกแบบนิวคอลเลคช่ันดีไซนหรู สรางยอดขายกวา 2 ลานบาท

บาท และมีศักยภาพในการจางงานเพื่อรองรับคําสั่งซ้ือที่

เพิ่มขึ้น” นางวรวรรณ กลาว

ดานนายชาญชัย สริเิกษมเลศิ ผูอํานวยการสถาบนั

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลาวเสริมวา การดําเนิน

โครงการในป 2563 นีไ้ดมกีารศึกษาวัฒนธรรมและวิถทีอง

ถิ่นเพื่อนํามาสรางลายมัดหมี่แบบใหมที่ทันสมัยแตรักษา

ไวซึ่งอัตลักษณทองถิ่น พรอมนําวัสดุและเสนใยใหม

มาทอรวมกับผาไหม และออกแบบตัดเย็บโดยดีไซน

เนอรรุนใหม เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด

กลุมใหม ๆ โดย “มัดทอใจ : มรดกไทยรวมสมัย” 

(Mud Tor Jai : Modern Heritage Thai Textile) 

ในคอลเล็คชั่นป 2020 คือ “Journey of Natural – 

การเดินทางของธรรมชาติ”แบงออกเปน 4 แนวคิด 

4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 1. 

จงัหวัดขอนแกน : งามสงาเหลอืงดอกคูนบานสะพรัง่ 

Beautiful Dokkoon Blossom ลวดลายผาดอกคูน 

กลีบดอก ชอดอก ใชเสนใยฝายผสมเสนใยผักตบ

ชวา,ไหมอีรี่ เทคนิคการผลิตดวยการยอมสีธรรมชาติ

ผสมเสนไหมอีรี่แบบ

ตีเกลียวยอมสีเทคนิค

การผลติดวยการยอมสี

ธรรมชาติจากใบมะมวง 

ก า รพิ มพ  ล า ย แบบ 

digital print, การสกรีนตกแตงดวยคริสตัล

3. จังหวัดสรุนิทร : เสนหหตัถศิลปโบราณ เครือ่งเงินเขวาสนิรนิทร “The Charm of Ancient 

craftsmanship, KhwaoSinarin Silverware” ลวดลายผาเครื่องเงินเขวาสินรินทร ลายกลีบบัว ลูก

ปะเกือม ลายดอกพิกุล ใชเสนใยฝาย 50% ผสมเสนไหม 50% เทคนิคการยอมสีธรรมชาติจาก

เปลือกมะยม, แกนขนุน ตกแตงดวยคริสตัลและการปกลายการอัดพลีทผาไหม

4. จังหวัดสกลนคร : จังหวะสีสันวัฒนธรรมผายอมคราม “The Rhythm of Indigo Blue” 

ลวดลายผา เปนศิลปะการยอมสีครามธรรมชาติ ใชเสนใยฝายผสมเสนใยใบสับปะรด เทคนิคการ

ยอมครามไลเฉดสี และการปกแบบ sashiko

ในภาพรวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสู 

ศูนยกลางแฟช่ันระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2563 

ภายใตแนวคิด มุงเนนการสรางสรรคสิง่ใหม ๆ  ใหกบัผลติภัณฑสิง่ทอผานการพฒันาและออกแบบใน

ความเปนไทย บนพื้นฐานของความคิดสรางสรรคและอัตลักษณทางวัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มมูลคา เพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคกลุมคนรุนใหม ทั้งตลาดในประเทศ

และตางประเทศ โดยไดถายทอดองคความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการผาพื้นเมือง 

660 คน มกีารพฒันาผาไหมลวดลายใหมเปนผลติภัณฑชุดเสือ้ผา เครือ่งประดับ และของตกแตง 36 

ผลติภัณฑ ภายใตแบรนด “มดัทอใจ : มรดกผาไทยรวมสมยั” โดยมมีลูคาสงูขึน้ไมต่ํากวา 40%พรอม

สรางความรวมมอืแฟช่ันระดับภูมภิาคและเช่ือมโยงการผลติ เพือ่เผยแพรผลติภัณฑผาไหมไทย และ

สรางโอกาสทางการตลาดในประเทศและตลาดโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายนโยบายและแผน สํานักผูอํานวยการ สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ตอ 241 รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaitextile.org 

FB : Thailand Textile Institute .

จากตนกระถิน, ครั่งการพิมพลายแบบ digital print 

ตกแตงดวยผาลูกไมและมุก

2. จังหวัดนครราชสีมา : มหัศจรรยแหง

ธรรมชาติปาเขาใหญ “Lost in KhaoYai Forest” 

ลวดลายผา ธรรมชาติปาเขาใหญ นํา้ตก ใบไม / ผีเสือ้ 

ใชเสนใยโพลีเอสเตอรผสมเสนใยกัญชงเสนใยฝาย

นางวรวรรณ ชิตอรุณ


