
ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 วันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2563       10 บาท

"ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย ์ครู
ข อ น แ ก ่ น " ฟ ้ อ ง ก ลั บ !
งานเข้า! “ดร.วิศร์” กับพวก ข้อหาแจ้งความเท็จ

“ชาวบ้าน -พระ” ร้องสื่อ จะไม่ทน! 
ไร้ไฟส่องสว่าง แถมกองขยะล้น

ขอนแก่นชิงนายก อบจ. มากสุด 10 คน
ยํ้า!ลงคนเดียวคะแนนต้องเกิน 10%

 มอบเงนิสนบัสนนุการจดังานเทศกาล

ไหม ปี 63...อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 

จ�ากัด พร้อมด้วยทนงศักด์ิ วังสงค์ ผจก. 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด 

และคณะกรรมการฯร่วมมอบเงินจ�านวน 

100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวฯ 

จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2563 โดยมี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็น

ตัวแทนรับมอบ ท่ีห้องประชุมเสียงแคน 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ภาพเป็นข่าว)

ศาลจังหวัดขอนแก่น มีคําสั่งประทับฟ้อง ดร.วิศร์ 
พร้อมพวกข้อหาหลังร้องทุกข์แจ้งความดําเนินคดี
ข้อหาฉ้อโกงเงนิโบนสัและผดิ พรบ.สหกรณ์ฯ หมายนัด 
ยื่นคําให้การ และตรวจพยานหลักฐาน 15 ธ.ค. 63

ชาวบ้านดอนบม เมอืงเก่า ขอนแก่น 
เร่ง!เปิดรับนักศึกษา ม.ราชภัฏเลย

อ่านต่อหน้า 11

กิ จ ก ร ร ม  M D K K U - V R  R U N  2 0 2 0  B Y 

SRINAGARIND MINIMARATHON 31 วัน 49 กิโลเมตร 

ร า ย ไ ด ้ ทั้ ง ห ม ด ส ม ท บ ก อ ง ทุ น วั น ศ รี น ค ริ น ท ร ์ 

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มข.รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก ่น (มข.) ให ้ เกียรติ เป ็นประธานเป ิด 

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MDKKU-VR RUN 2020 BY 

SRINAGARIND MINIMARATHON MINIMARATHON 

31 วัน 49 กิโลเมตร

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวประจ�าจังหวัดขอนแก่น 

รายงานว่า ต่อกรณี ที่ ศาลจังหวัดขอนแก่น โดยพนักงานรับฟ้องเมื่อวันที่ 28 พ.ค.

2563 คดีหมายเลขแดงที่ 392/2563และนัดไต่สวนและฟ้อง 17 สิงหา 2563 

ในเวลา 09.00 น. ระหว่างนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ซึ่งเป็นโจทย์ กับนายวิศร์ 

อัครสันติกุล ที่ 1 อายุ 69 ปี กับนายอุดม สงวนชม ที่ 2 อายุ 61 ปี ซึ่งเป็นจ�าเลย 

ข้อหาหรือฐานความผิด ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ในการยุติธรรม ข้าพเจ้านายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ หมายเลขบัตร

ประชาชน 3 -4600-00589-32-4 โจทย์เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อาชีพรับราชการครู อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที ่

198 หมู่ 18 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัส ไปรษณีย์ 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 061-4586565

กกต.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู ้สมัครเลือกตั้ง 

นายก อบจ. และส.อบจ.ขอนแก่น แล้ว พบผู้สมัคร 

ถู กตั ดสิทธิ์  1  ราย สา เหตุถู กศาลตัดสิทธิ์ 

ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ สมั ค ร รั บ เ ลื อ กตั้ ง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น 

พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ�านวยการ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดขอนแก่น 

(กกต.ขอนแก่น) ตลอดจน นายวิรัตน์ 

นาคนชม ผู ้อ�านวยการส�านักการช่าง 

นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตษะ ผู้อ�านวยการ 

กองคลัง อบจ.ขอนแก่น และข้าราชการ 

สังกัด อบจ.ขอนแก่น ท�าหน้าที่เป็นเจ้า

หน้าที่รับสมัครการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ

นายก อบจ.ขอนแก่นประจ�าองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เข้าท�าการรบั 

สมคัรการเลอืกตัง้ในครัง้นี ้โดยบรรยากาศ

โดยทั่วไปเป็นไปอย่างปกติ อ่านต่อหน้า 11

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา นายโกเมศ 

ทีฆธนานนท์ อดีต ส.ว.ขอนแก่น ลงช่วย

ชาวบ้านดอนบม เปิดประชุมกลุ ่มย่อย

เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น แก้ปัญหาการขอ

เปิด ม.ราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น 

ที่ บ ้านดอนบม ต.เมืองเก ่า อ.เมือง 

ขอนแก่น ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น 

จากผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นทางการ

ในการประชุมใหญ่ วันอาทิตย ์ที่  15 

พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ 

ท่าวังมนต์ ริมฝั ่งล�าน�้าชี บ้านดอนบม 

โดยจะรวบรวมปัญหาน�าเรียนต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป อ่านต่อหน้า 11

อ่านต่อหน้า 11

ร้านครัวแม่อิ๋ว ม.ขอนแก่น หลัง มข. ซอยข้างร้านอยู่ดีกินดี (ซอยเดียวกับสมานฉันท์คาเฟ่)
เปิด : 10.00 - 18.00 น. โทร : 082-0175542 เดลิเวอร่ี : Grabfood / Foodpanda Fb page : ครัวแม่อิว๋ ราคาคร่าวๆ (ปี63) : เริม่ต้น 40.-

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

ชุมชนศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู ่โพธ์ิ (วัดโพธ์ิแก้ว) ขอนแก่น 

สุดทนถนนข้างก�าแพงไร้ไฟส่องสว่าง ญาติโยมล�าบากมาท�าบุญ 

ทุกขลาภมีวัยรุ ่นมาม่ัวสุม แปลก!ท้ังที่  อยู ่ ในเขตเทศบาล

 เมื่อเวลา 15.00 น.วันท่ี 17 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ ์

บ้านโนนทัน 9-7 เขตเทศบาลนครขอนแก่นพระสุชาติ สุชาโต พระลูกวัด ศูนย์ปฏิบัติธรรม

หลวงปูโ่พธิ ์พร้อมด้วย น.ส.มะลวิลัย์ เรือ่งจรสั ประธานชุมชนโนนทนั 9และชาวบ้านชุมชน 

ติดส�านักฯ ร้องสื่อ กรณีที่เคยท�าเรื่องถึงเทศบาล นครขอนแก่น เรื่องไม่มีไฟส่องสว่าง 

ถนนติดก�าแพง ส�านักปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ ตลอดระยะทางกว่า 400 เมตร เรื่องกลับ

เงียบหาย เท่าที่ทราบมา มีการตั้งงบประมาณให้ติดตั้งวงเงินกว่าแสนกว่าบาท แต่กับไม่ท�า 

เมื่อตกถึงยามค�่าคืน ทุกขลาภมีญาติโยมเอาขยะมาทิ้ง ข้างถนนบริเวณไม่มีแสงไฟ 

ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่ว วอนหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขด�าเนินการ อ่านต่อหน้า 11

"แพทย์ มข." ชวน!ร่วมเดนิ-ว่ิงการกศุล MDKKU-VR RUN 2020



หน้า 6 ฉบับประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2563

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น แจง! ผลการด�าเนินงาน ณ วัน

ที่ 30 ก.ย.ก�าไรสะสมคาดสิ้นปีไม่ต�่ากว่าพันล้าน ส่วนคดีของ ดร.วิศร์ และ

พวกตกเป็นจ�าเลย ถูกฟ้องกลับ ในข้อหาแจ้งความเท็จ ขณะนี้ศาลมีค�าส่ัง

ประทับรับฟ้อง คดีมีมูล ซึ่งวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ศาลให้

จ�าเลยมายื่นค�าให้การ

เมือ่เวลา 10.30 นวนัที ่16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจ�ากัด ถนนมิตรภาพต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ขอนแก่นจ�ากดั พร้อมด้วยนายวาสนา ไชยศึก รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพัย์ครู

ขอนแก่นจ�ากัด, นายสุรินทร์ หล้าหา , นายฉลวย หล่องบุศรี ผู้ตรวจบัญชีฯ นาย

สมพันธ์ โพยนอก รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ฯ และ นายศักดา เชาว์พานิช 

กรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่น จ�ากดั ร่วมกนัแถลงการณ์ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูขอนแก่นจ�ากัดเกี่ยวกับ การรวมพลังสร้างสรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ขอนแก่น จ�ากัด ให้เป็นสีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้สหกรณ์ท่ีมีความมั่นคง 

มั่งค่ังและยั่งยืน คาดผลก�าไรสิ้นปี กว่าพันล้านบาท ด้านคดีดร.วิศร์ และพวก 

ที่แจ้งด�าเนินคดี ต่อคณะกรรมการด�าเนิน

การชุดปัจจุบัน ข้อหาฉ้อโกงสหกรณ์และ

กระท�าผิดพรบ.สหกรณ์ฯ นั้นค�าสั่งศาล จะ

เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยปัจจุบันตก 

ดร.วศิร์ และพวกตกเป็นจ�าเลยในข้อหาแจ้ง

ความเท็จ และศาลมีค�าสั่งประทับรับฟ้อง 

คดีมีมูล ซึ่งวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 

09.00 น.ศาลให้จ�าเลยมายื่นค�าให้การ

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธาน

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 

จ�ากัด กล่าวว่า จากวิกฤติที่ผ่านมานับว่า

เป็นโอกาสอันดีที่พวกเรา ผู้แทนสมาชิก 

สมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการด�าเนิน

การ ฝ่ายจัดการ จะได้รวมพลังสร้างสรรค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด ให้

เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อ

ให้สหกรณ์ของเราต้องมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

และยั่งยืน เป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกตาม

อุดมการณ์ของสหกรณ์

นายอนุศาสตร์ กล่าวอีกว่า การบริหาร

จัดการของคณะกรรมการด�าเนินการได้มุ่ง

ผลประโยชน์ที่เกิดกับสมาชิกเป็นส�าคัญ

สมาชิกอยู่ได้อย่างมคีวามสขุสหกรณ์มคีวาม

มั่นคงต้ังแต่ต้นปีมีการลดอัตราดอกเบี้ยคง

เหลือร้อยละ 6 เปิดโอกาสให้สมาชิกลด

การส่งหุ้นเหลือขั้นต�่า 100 บาทแต่ผลการ

“ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” ฟุ้ง! ผลด�ำเนินกำร สิ้นปี‘63’ก�ำไรไม่ต�่ำกว่ำพันล้ำน

ประสงค์ด�าเนนิการกบัมวลสมาชิกอยากให้สมาชิกมาร่วมกนัสร้างสรรค์สหกรณ์

ของเราและช่วยเร่งรัดติดตามกับคณะที่ยักยอกทรัพย์ ขอสหกรณ์ไปน่าจะเกิด

ประโยชน์และมีผลดีกับสหกรณ์ แต่เมื่อคณะดังกล่าวได้ด�าเนินการก่อนคณะ

กรรมการจึงต้องพิสูจน์ความจริงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เพื่อองค์กรของสหกรณ์

จะได้เดินหน้า ไปอย่างมัน่คงและพร้อมไปสูส่หกรณ์สขีาวตามหลกัธรรมาภิบาล

ต่อไป"นายอนุศาสตร์ กล่าว.

ด�าเนนิงานข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจ�ากัดมีก�าไร

สะสมที่ 859,569,492.56 บาท และคาดว่า

เมื่อสิ้นปีหน้าจะมีก�าไรไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้าน

บาทและแก้ไขปัญหา กองทุนสวัสดิการต่างๆ

(กสส.1-6กสช.1-3) ให้ประโยชน์สูงสุดกับ

สมาชิกและถูกต้องตามข้อบังคับ แก้ปัญหา

กองทุน กคส.กสค.กปปส.กสค.กปส.กลับ

คืนสู่มวลสมาชิก และจะมีโครงการอ่ืนๆอีก

มากมายตามมาเพือ่ประโยชน์ของมวลสมาชิก 

จึงเรียนสมาชิกทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจ

สหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่นจ�ากัดเดินหน้า

ไปได้อย่างมัน่คงมสีภาพคล่องขอให้สมาชิกไม่

ต้องวิตกกังวล

นายอนศุาสตร์กล่าวด้วยว่า ส่วนประเด็น

ทีด่ร.วิศว์ อัครสนัตติกลุ และพวก แจ้งด�าเนนิ

คดีต่อคณะกรรมการด�าเนินการชุดปัจจุบัน 

ข้อหาฉ้อโกงสหกรณ์ และกระท�าผิดพรบ.

สหกรณ์ฯนั้นคณะกรรมการด�าเนินการก�าลัง

จะพิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นจริงตามที่ถูกกล่าวหา

หรือไม่ ค�าสั่งศาลจะเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จ

จรงิ ณ วันน้ีกลุม่บคุคลดังกล่าวตกเป็นจ�าเลย

ในข้อหาแจ้งความเท็จ ซึ่งวันที่ 15 ธันวาคม 

2563 เวลา 09.00 น.ศาลนัดให้จ�าเลยมา

ยื่นค�าให้การ

"จริงๆ แล้ว คณะกรรมการไม่มีความ

“สหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่น”
ศึ ก ษ า ดู ง า น ภ า ค ต ะ วั น ต ก

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด ส่งเสริม

น�ากรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์สมาชิกศึกษา

ดูงานภาคตะวันตก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและ

แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบักรรมการและฝ่ายจดัการ 

อีกทั้งเพื่อน�าความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการ

ศึกษาดูงานไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ได้

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี 

จ�ากัดนายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ขอนแก่น จ�ากัดพร้อมด้วย นายวิรัช เจริญเช้ือประธานคณะกรรมการพัฒนา

บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัดนายทนงศักด์ิ วังสงค์ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่น จ�ากดัน�าคณะกรรมการด�าเนนิการชุดที ่58 จ�านวน 

14 คน พร้อมด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ จ�านวน 65 คน 

รวม จ�านวน 84 คน ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์

ออมทรพัย์ครกูาญจนบุร ีจ�ากัด ระหว่างวนัที่ 

13 – 15 พฤศจิกายน 2563 

นายทนงศักด์ิ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด กล่าวว่า 

การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ขอนแก่น จ�ากัด มีโครงสร้างการบริหาร

โดยองค์คณะบุคคลและเป็นนิติบุคคล มีการ

บริหารจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ผู ้ตรวจสอบกิจการและฝ่าย

จัดการเป็นผู้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร จากสภาพที่พบในการบริหารจัดการ

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่น จ�ากดั พบ

ว่าระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่สอดคล้องร้อยรัด 

ประกอบกับหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันขาด

เอกภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้การขับ

เคลือ่นการบรหิารองค์กรให้พฒันาไปสูร่ะดับมอือาชีพ 

สมควรเปิดโอกาสให้บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องระดับบรหิาร

ทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาโดยการไปศึกษาดูงาน องค์กรที่บริหารจัดการระดับมือ

อาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้ประสบผลส�าเร็จ เกิดประโยชน์

ต่อมวลสมาชิก

 นายทนงศักด์ิ กล่าวด้วยว่า ส�าหรบัวัตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการ

และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์สมาชิกได้ไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการและฝ่ายจัดการ อีกทั้ง

เพื่อน�าความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปใช้ในการพัฒนา

สหกรณ์ได้ตัวบ่งช้ีสภาพความส�าเร็จ คณะกรรมการด�าเนินการ ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร้อยละ 90 ,ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 90 ,งบประมาณใช้งบประมาณหมวดทนุสาธารณะประโยชน์ ผลทีค่าด

ว่าจะได้รบั บคุลากรสหกรณ์ออมทรพัย์ครขูอนแก่น จ�ากดั บรหิารจัดการองค์กร

ได้อย่างมอือาชีพ และน�าองค์กรประสบผลส�าเรจ็ เกดิประโยชน์ต่อมวลสมาชิก.

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

นายทนงศักดิ์  วังสงค์
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      เลาเร�่องกฎหมาย รอบรั้วนิติศาสตร มข.

      
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Law, Khon Kaen University

Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

ประจ�าปีการศึกษา 2562
 ป ัจจุบันสถาบันการศึกษาใช ้เกณฑ์การวัดประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป ็นเลิศด้วยเกณฑ์ 

EdPExเพื่อการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น�ามาใช้ประเมินได้ทั้งระดับคณะวิชา สถาบัน ส�านัก หรือ

หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย ค�าว่า EdPExนั้น ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์

คุณภาพ การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้ใช้เกณฑ์ EdPExในการพัฒนาปรับปรุงการ

ด�าเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 2) เป็นกลไกในการสื่อสารและการแบ่งปันเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ 3) เป็นเครื่อง

มือในการสร้างความเข้าใจและทบทวนผลการด�าเนินการในระบบการบริหารจัดการขององค์กร ซ่ึงเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยเรื่องส�าคัญ 7 

หมวด ได้แก่ 1) หมวดการน�าองค์กร 2) หมวดกลยุทธ์ 3) หมวดลูกค้า 4) หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) หมวดบุคลากร 

6) หมวดระบบปฏิบัติการ และ 7) หมวดผลลัพธ์

 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมทีมผู้

บริหารประจ�าคณะ ให้การต้อนรับ น�าเสนอ และเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPExประจ�าปีการศึกษา 2562 

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1) รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ต�าแหน่งประธาน 2) รศ.ภรณี ศิริโชติ ต�าแหน่งกรรมการ และ 3) ผศ.ดร.ลิ่ม

ทอง พรหมดี ต�าแหน่งกรรมการ โดยคณะจะน�าข้อเสนอแนะรายหมวดต่างๆ ประกอบเป็นแนวทางในการวางแผนและเป็นโอกาสในการพฒันาการ

บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศต่อไป

นิติศาสตร์ สืบสานงานประเพณี

ลอยกระทง
 เ มื่ อ วั น ที่  3 1  ตุ ล า คม  2563  ที่ ผ ่ า น ม า 

คณะนิ ติศาสตร ์  มหา วิทยาลัยขอนแก ่น น� า โดย 

อาจารย์ปริศนา ค�าชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนา

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดขบวน

แห่ขันหมากเบ็ง ในงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ�าปี 2563 เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน

งดงามแม้ในยามโควิด ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน

สัมมนาผู้น�านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2563
 คณะนติิศาสตร์ จัดโครงการสมัมนาผู้น�านกัศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันาศักยภาพ

ของผู้น�านักศึกษา และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต่อการด�าเนินงานกิจกรรม 

ที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย

 โดยกิจกรรมร่วมถอดสรุปบทเรียน และแนวทางการด�าเนินงาน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

ศิษย์เก่า และทีมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา อีกทั้งได้มีการแนะน�าแนวทางการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดกิจกรรมนักศึกษา อาทิเช่น งานด้านพัฒนานักศึกษา งานด้านบัญชีและพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 ในการนี้ อาจารย์ปริศนา ค�าชาย ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการจัดท�าแผนปฏิบัติการ รูปแบบ 

การจัดกิจกรรมควรหลากหลายและมีความสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เพื่อเป็นการก�าหนด

แนวทางการจัดกิจกรรมต่อไป

โครงการสังคมแห่งความรู้สู่การแบ่งปันชั้นปีที่ 2 (เพื่อนช่วยเพื่อน)
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการสังคมแห่งความรู้สู่การแบ่งปัน (เพื่อนช่วยเพื่อน) 

โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ร่วมสรุปประมวลรายวิชาทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ กฎหมาย 

ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

 ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมส่งเสริมเรื่องการแบ่งปัน 

การให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การสอบวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผลการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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ที่ปรึกษา นายสุทธิ ผ่องอ่อน อัยการศาลสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ (อัยการอาวุโส) พล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง พล.ต. กุศล สิงห์สาย พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 
นายสุทธินันท์ บุญมี อดีต ผวจ.อ�านาจเจริญ ดร.วรโชติ พัฒน์ด�ารงจิตร นายสุริยนต์ วะสมบัติ นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ นายสุพล บุญชื่นชม นายปราโมทย์ ศรีบุระ เจ ้าของ  น.ส.อุมาพร โพธ์ิสุดตา  
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เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ 

เวทเีกยีรตยิศ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสุเวศย์ บวรพาณิชย ์

ผูอ้�านวยการโรงเรียนอนบุาลขอนแก่น พร้อมด้วยนายศกัดา 

มุสิกวัน , นายนิรุจน์ นครศรี, นายศุภวัฒน์ อินทรก�าแหง 

รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น ,นางอาจารีย์ ถนอมด�ารง

ศักด์ิ (ครูเช่ียวชาญ) หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีที่ 6, 

นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา ครูช�านาญการพิเศษ, 

นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิต ครูผู้ช่วย ครูประจ�าช้ันประถม

ศกึษาปีที ่6/4 ตลอดจนคณะครู ประจ�าช้ันสายประถมปีที ่6 

และ นักเรียน ช้ัน ป.6 ร ่วม แสดงความยินดีกับ 

ด.ญ.สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล (น้องลูกน�้า)เนื่องในโอกาส

เข้ารับรางวลัเยาวชน คนสร้างชาติ คร้ังที ่4 ประจ�าปี 2563 

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น 

กล่าวว่า ในนามของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ขอแสดงความ

ยินดีกับ ด.ญ.สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล (น้องลูกน�้า)เนื่องใน

โอกาสเข้ารับรางวัลเยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจ�า

ปี 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก

หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ 

เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ 

หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมา

“น้องลูกน�า้” นร.ป.6 รร.อนบุาลขอนแก่น สร้างชือ่
คว้า "รางวลัเยาวชนคนสร้างชาต"ิ ระดบัประเทศ

ด้านนางอาจารีย์ ถนอมด�ารงศักด์ิ (ครูเช่ียวชาญ) 

หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รร.อนุบาลขอนแก่น 

กล่าวว่า มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างมาก ท่ีทราบข่าว

ว่า ด.ญ.สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล หรือน้องลูกน�้า นักเรียน

ชั้น ป.6/4 ของ รร.อนุบาลขอนแก่น ได้ไปสร้าง ชื่อเสียง

ให้กับตนเอง และให้กับโรงเรียน โดยได้รับรางวัลเยาวชน

สร้างชาติ สาขาเยาวชน สร้างช่ือเสียงระดับประเทศ 

ประจ�าปี 2563ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมน้องลูก

น�้าอย่างมาก ที่น้องลูกน�้าได้สร้างช่ือเสียงให้กับตัวเอง

และครอบครัวพร้อมสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนอนุบาล

ขอนแก่น ขอช่ืนและยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมน้องลูก

น�้าตลอดไป

ส่วนนางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา (ครู

ช�านาญการพิเศษ) และ นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิต (ครู

ผู้ช่วย) ครูประจ�าช้ันประถมศึกษาปีท่ี6/4 รร.อนุบาล

ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองในฐานะประจ�าช้ัน

และเป็นครูผู้สอน ยินดีและชื่นชมน้องลูกน�้าอย่างมาก 

เพราะขณะทีก่�าลงัศึกษาอยูน้่องลกูน�า้จะต้ังใจเรยีนขยนั

เรียนทางด้านการเรียนอยู่ในเกณฑ์เรียนดีน้องลูกน�้า

ในเกณฑ์เรียนดีน้องลูกน�้าเป็นคนอัธยาศัยดีมีน�้าใจ มีความ

สามารถที่หลากหลาย และน้องเป็นคนที่ชอบท�ากิจกรรม 

คุณแม่ก็จะคอยเป็นก�าลังใจและสนับสนุนน้องลูกน�้าในทุกๆ

กิจกรรมตลอดไป

เป็นคนทีม่คีวามสามารถในหลายด้ายทัง้ด้านการแสดง

และการกฬีาและมทีกัษะการแก้ปัญหามภีาวะผู้น�ากล้า

แสดงออกชอบร้องเล่นเต้นร�าถือได้ว่ามีความสามารถ

ที่หลากหลายยินดีกับคุณแม่และขอช่ืนชมที่ส่งเสริม

สนับสนุนน้องลูกน�้า ด้วยดี ตลอดมา

 มาที่ น.ส.กนกวรรณ ชัยรัตนวงศ์กุล คุณแม ่

น้องลกูน�า้กล่าวเพิม่เติมว่า ตนเองในฐานะผู้ปกครองที่

คอยสนบัสนนุน้องลกูน�า้มาโดยตลอด ยนิดีและช่ืนชม

น้องลูกน�้าอย่างมาก เพราะขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่น้อง

ลูกน�้าก็ต้ังใจเรียนขยันเรียนทางด้านผลการเรียนอยู่ 

ด.ญ.สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล

ท้ายสุดด.ญ.สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล (น้องลูกน�้า) ผู้เข้ารับรางวัลเยาวชน 

คนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ กล่าวว่าในการได้รับ

รางวัลเยาวชนสร้างชาติครั้งนี้ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ให้การสนับสนุน ท้ังเรื่อง

การเรียน แล้วก็เรื่องกิจกรรมของหนู ในด้านการประกวดในเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ประกวดระดับไหน ตลอดจนเรื่องการแสดงต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมกับทางโรงเรียน ตัวลูก

น�้าเองอยากได้รางวัลนี้มากเพราะ เป็นรางวัลที่ได้มาจากความพยายาม และเป็นการส่ง

เสรมิให้เด็กไทยได้กล้าแสดงออกความส�าเรจ็ในครัง้นี ้มาจากการฝึกฝนและพยายามท�า

ทุกวันให้ดีที่สุด แต่สิ่งอ่ืนสิ่งใดนั้นความส�าเร็จนี้จะส�าเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดก�าลังใจจากแม่

และครอบครอบของลูกน�้า แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุน จนประสบผลส�าเร็จ

ในการรับรางวัลในครั้งนี้ครั้งนี้.

“น้องแพรวา” นร.ป.6 (ep.) รร.อนุบาลขอนแก่น 
คว้ารางวลั ชนะเลิศ Miss Preteen international Asian 2020 
 เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้าน

หน้า อาคาร English Program โรงเรยีนอนบุาลขอนแก่น ดร.อติรจุ ขวญัเมอืง 

ไดเรกเตอร์กองประกวดประเทศไทย (Director Manager Thailand)ผู้อ�านวย

การกองประกวด ประเทศไทย Miss 

Preteen freshy international Asian 

2020 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส

ที่ ด.ญ.หทัยชนก(น้องแพรวา) พรหม

บุตร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

6/9 ร.ร. อนุบาลขอนแก่น ที่ผ่านการ

ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ Miss 

preteen freshy International Asian 

2020 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

ไปประกวด ระดับนานาชาติ ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วย นายคมกริช ไพลิน ผู้บริหาร

คลับ Model ขอนแก่น และเป็นครูผู้ฝึกสอนน้องแพรววา โดยมีนายสุเวศย์ 

บวรพาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายศักดา มุสิกวัน , นาย

นิรุจน์    นครศรี รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น นางพัชรา สนธิมุล ครูช�านาญ

การพิเศษหัวหน้าโครงการ English Program บอร์ดบริหารคณาจารย์ นางรุ่ง

ทิพย์ พรหมบุตร มารดาน้องแพรวา หัวหน้าสายชั้น,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้า

กลุม่สาระ,คณะครโูครงการ English Program และแขกผู้มเีกยีรติร่วมแสดง

ความยินดีและร่วมงาน

 ดร.อติรุจ ขวัญเมือง ไดเรกเตอร์กองประกวดประเทศไทย (Director 

Manager Thailand)ผู้อ�านวยการกองประกวด ประเทศไทย Miss Preteen 

freshy international Asian 2020 กล่าวว่า เนือ่งด้วย ด.ญ.หทยัชนก พรหม

บุตร หรือน้องแพรวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 ของโรงเรียนอนุบาล

ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวด Miss Preteen International 2020 และผ่าน

การประกวดได้รบัรางวัลชนะเลศิ Miss Preteen freshy international Asian 

2020 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศ

มาเลเซีย ตนเองในฐานะผู้อ�านวยการกองประกวดประเทศไทยรู้สึกยินดี 

และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นที่ได้ไปเป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในครั้งนี้

 ด้านนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

กล่าวว่า มคีวามยนิดีและภาคภูมใิจอย่างมาก ทีท่ราบข่าวว่าเด็กหญิงหทยัชนก

พรหมบุตรหรือน้องแพรวานักเรียนชั้น ป.6/9 โครงการ Ep 1 ของโรงเรียน

อนุบาลขอนแก่น ได้ไปสร้าง ชื่อเสียงให้กับตนเอง และให้กับโรงเรียน โดย

การเข้าร่วมการประกวด Little Boy And Girl International 2020 เมื่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 3 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมบุณยะจินดา กองดุริยางค์

ต�ารวจ กรุงเทพฯ ซึ่งคณะ

กรรมการประกอบด ้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิผู ้เช่ียวชาญ

การประกวดเด็กจากหลาก

หลายสาขาเป็นกรรมการ

ตัดสินการประกวดในครั้ง

น้ี โดยเกณฑ ์การตัดสิน

มี ท้ังด ้านรูปร ่ างหน ้าตา

บุคลิกภาพท่ีโดดเด่นความ

มั่นใจในตัวเองการตอบค�าถามที่จะชัดเจนและความเหมาะสมในภาพรวมผล

การตัดสินถือเป็นเอกฉันท์ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับต�าแหน่งMiss Preteen 

freshy international Asian 2020 

 ด้านนางพัชรา สนธิมุล ครูช�านาญการพิเศษหัวหน้าโครงการ English 

Program รร.อนบุาลขอนแก่น กล่าวเพิม่เติมว่า ตนเองในฐานะครผูู้สอนท่าน

หนึง่ ยนิดีและช่ืนชมน้องแพรวาอย่างมาก เพราะขณะทีก่�าลงัศึกษาอยูน้่องแพร

วาจะต้ังใจเรยีนขยนัเรยีนทางด้านการเรยีนอยูใ่นเกณฑ์เรยีนดีน้องแพรวาเป็น

คนอัธยาศัยดีมีน�้าใจมีทักษะการแก้ปัญหามีภาวะผู้น�ากล้าแสดงออกชอบร้อง

เล่นเต้นร�าถือได้ว่ามีความสามารถที่หลากหลายยินดีกับคุณแม่และขอช่ืนชม

ที่ส่งเสริมสนับสนุนน้องแพรวา ด้วยดี ตลอดมา

 ส่วน ด.ญ.หทัยชนก(น้องแพรวา) กล่าวว่าในการประกวดครั้งนี้ทาง

โรงเรียน อนุบาลขอนแก่นได้ให้การสนับสนุน ท้ังเรื่องการเรียน แล้วก็เรื่อง

กิจกรรมของหนู ในด้านการเดินแบบ ตลอดจนเรื่องการแสดงดนตรีต่างๆ ที่

ส�าคัญ ตนเองอยาก ประกวดเวทนีี ้เพราะว่าเวทนีีเ้ป็นเวททีีส่่งเสรมิให้เด็กไทย

ได้ไปต่อในระดับนานาชาติ และที่ส�าคัญ จากการ ประกวดท�าให้ได้รับรางวัล

ชนะเลิศมาครอง ความส�าเร็จในครั้งนี้ เนื่องมาจากการฝึกฝนทุกวัน เพราะ

การฝึกฝนจะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ฉะนั้น

อยากฝากให้ เพื่อนๆพี่ๆ ทุกคนได้มีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจ และก็

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุน กดจนประสบผลส�าเร็จในการประกวดครั้งนี้ .

ด.ญ.หทัยชนก พรหมบุตร


