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คณะนิติศาสตร ลงนามบันทึกความรวมมือรวมกับ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนวยงานและสถานประกอบการในจังหวัดขอนแกน 18 หนวยงาน
เพื่อรวมกันพัฒนานักศึกษายุคใหมแหงศตวรรษที่ 21

 วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร โดย ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดี
คณะนิติศาสตร รวมพิธีลงนามบันทึกความรวมมือกับ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หนวยงานและสถานประกอบการในจังหวัดขอนแกน 18 หนวยงาน ประกอบ
ดวย หอการคาจังหวัดขอนแกน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน สภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน บริษัท ช ทวี จํากัด 
(มหาชน) บริษัท โตโยตาขอนแกน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด บริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด 
บริษัท โตโยตาแกนนคร จํากัด บริษัท อีสานพิมาน กรุป จํากัดบริษัท เอสพี ออโต โปรดักส 

จํากัด บริษัท รวมทวีขอนแกน จํากัด บริษัท เค.ซี.รุงเรืองการเกษตร จํากัด (โรงสีชัยมงคล)บริษัท ศิริการกรุป 90 จํากัด บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด ภัตตาคารบัวหลวง รานเภสัชกรประสิทธิ์ (ทงจี่ตึ้ง) ตลาด
จอมพลและโรงแรมโฆษะ เพื่อรวมมือในการการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของประเทศใหเปน "คนไทยยุคใหมแหงศตวรรษที่ 21" ณ ขอนแกนฮอล ศูนยการคาเซนทรัลพลาซาขอนแกน โดยมี
แนวทางความรวมมือดังนี้
 1. การสรางพื้นที่การเรียนรูเชิงสรางสรรค แทนที่การเรียนในชั้นเรียน และเปดโอกาสใหนักศึกษานําความรูไปปรับใชในสถานการณจริง
 2. การสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนใหเนนการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) การเรียนรูในชุมชน (Community-integrated Learning) และการเรียนรูโดยมีปญหาเปน
ฐาน (Problem-based Learning) ใหแกนักศึกษา
 โดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุงประสงคตอการสรางและผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางสังคมดานกฎหมายและงานยุติธรรม เพื่อรองรับ
ตอยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองตอนโยบายขับเคลื่อนประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตรเปนศูนยกลางของนโยบายดานการสงเสริมความรูดานกฎหมาย สิทธิมนุษยชน 
และการเสรมิสรางความปรองดองสมานฉนัทในภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (Hub Center for Social Justice) กบัหนวยงานท่ีเกีย่วของกบังานยตุธิรรม กระบวนการยตุธิรรม หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
องคกรอิสระ และ ใหความสําคัญกับการสรางกฎหมายรุนใหมที่แมนยาํในหลกักฎหมาย มทีักษะทางปญญาสําหรบัศตวรรษที ่21 และมวีิสัยทัศนทางการบริหารจัดการ เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกนกัศึกษา
และบณัฑติ (Value up) นอกจากนีย้งัมุงเนนในการสรางระบบนเิวศทางการศกึษาวชิานติศิาสตร (Jurisprudence Ecosystem) ใหสอดคลองกบัการเรยีนรูในยคุปจจบุนัและสงเสรมิการพฒันารปูแบบใหนกัศกึษา
ไดเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

"eSports สู Digital Learning"
ทีมนักศึกษานิติศาสตรควาชัยชนะในสมรภูมิการแขงขันอีสปอรตCall of Duty: Mobile

1 ทศวรรษ นิติศาตรการละคอนปลุกกระแสชี้นําสังคมดานความเทาเทียมทางเพศ
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมาคณะนิติศาสตร รวมกับ สโมสรนักศึกษา ชุมนุม
นิติศาสตรการละคร จัดแถลงขาวเปดตัวละครเวที เรื่อง SOUVENIR THE MUSICAL ซึ่งเปน
ละครประเพณคีณะนติศิาสตร ลาํดบัที ่10 โดยไดรบัเกยีรตจิากผูชวยศาสตราจารยกติตบิด ีใยพูล 
คณบดคีณะนติศิาสตร คณุธญัญวารนิ สุขพสิษิฐ คณุธญัวจัน กมลวงศวฒันคุณณธีภสัร กลุเศรษฐ
สทิธิ ์ส.ส. บญัชรีายชือ่ พรรคอนาคตใหม อาจารยปรศินา คาํชาย และอาจารยนรากร วรรณพงษ 
ทีป่รกึษาชมุนมุนติศิาสตรการละคร รวมถงึทมีงานและนกัแสดงรวมงานในครัง้นีด้วย นอกจาก
นีภ้ายในงานยงัมกีารจดัเสวนาวชิาการเรือ่ง เจตคตทิางเพศในระบบโครงสรางทางสงัคมไทย โดย
มีนักศึกษาจากหลากหลายคณะเขารวมรับฟง
 สาํหรบัละครประเพณคีณะนติศิาสตร ลาํดบัที ่10 หรอื บรรพ 10 เรือ่งนีไ้ดรบัแรงบนัดาล
ใจจากการกลั่นแกลงกันทางสังคม (Bully) ไดสะทอนประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับเพศทางเลือก 
หรอื LGBTQ นบัแตครัง้อดตีจนปจจบุนั กอนป 2018 เพศทางเลือกไมไดรบัการยอมรบัในสงัคม
และมักถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม จนกระทั่งป 2018 องคการอนามัยโลก (World Health 
Organization-WHO) ไดออกมาประกาศวาเพศทางเลือกนั้นไมไดถือวาเปนความผิดปกติทาง
จิต โดยอธิบายวาเปนการใชชีวิตแบบเพศวิถี คือ การเลือกใชชีวิตในรูปแบบเพศที่ชอบโดยไมจําเปนวาเปนเพศนั้น หรือ อัตลักษณทางเพศ ซึ่งจะมี
การแสดงออกวาเปนเพศใด ทําใหสังคมเริ่มมีการเปดกวางและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาทุกภาคสวนไดพยายาม
สรางความรูความเขาใจและการยอมรับเกี่ยวกับ เพศทางเลือก แตกลุมคนเพศทางเลือกมักถูกลดทอนสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเวนแมแต
สิทธิในการมีชีวิตอยางมีความสุข ดวยเหตุนี้ จึงไดนําเสนอประเด็นดังกลาวผานรูปแบบละครเวที เดอะมิวสิคัล เพื่อเปนสวนหนึ่งที่ไดสื่อสารใหกับ
นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปตระหนกัถงึความสาํคัญ และสามารถยอมรบัในความเปนมนษุยของกลุมเพศทางเลอืกได เชนเดียวกบัความเปนมนษุยของ
เพศชายและหญิง
 นายดนเุดช ปญจมาตย นายกสโมสรนกัศกึษาไดกลาววา ในการจดัทาํละครเวทใีนครัง้นีเ้พือ่เผยแพรความรูทางดานกฎหมาย จากหองบรรยาย
สูความบันเทิงในรูปแบบละครเวที ใหกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไดรับทราบถึงแนวคิด มุมมอง การสะทอนสังคมผานตัวละคร รวมถึงเปนการ
เสริมสรางทักษะ Soft-Skill ใหกับนักศึกษากฎหมาย ไดเรียนรูผานกระบวนการทํางานรวมกัน (Learning By Doing) การออกแบบและสรางสรรค
ผลงาน (Create and Design) เพื่อรณรงคประเด็นทางสังคม

คณะนิติฯ จับมือ หอการคาขอนแกน จัดเสวนาวิชาการ Think Like
 คณะนติศิาสตร รวมกบั หอการคาจงัหวดัขอนแกน และบรษิทัขอนแกนพัฒนาเมอืงจดัเสวนาวิชาการ
เชิงบูรณาการระหวาง กฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี (TRANSDISPLINARY SEMINAR IN LAW, BUSI-
NESS AND TECHNOLOGY ) ใหหัวขอ THINK LIKE
 วนัที ่23 มกราคม 2563 คณะนติศิาสตร รวมกบั หอการคาจงัหวดัขอนแกน และบรษิทัขอนแกนพฒันา
เมืองจัดเสวนาวิชาการเชิงบูรณาการระหวาง กฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี (Transdisplinary Seminar in 
Law, Business and Technology) ใหหัวขอ Think Like ณ หองทองใบ ทองเปาด คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดย อาจารยปริศนา คําชาย ผูชวยคณบดีฝายการพัฒนานักศึกษา ไดกลาวเปดและตอนรับผูเขารวม
งาน ประกอบดวยนักศึกษา และผูที่สนใจเขารวมจํานวนกวา 200 คน
 ในชวงแรกไดมีการเสวนาโดย คุณบดินทร เสรีโยธิน ผูอํานวยกาสายการตลาด บริษัท ขอนแกนแห
อวน จํากัด ไดพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น AI and Automation และ ดร.เกงการ เหลาวิโรจนกุล Heading of Public 
Affiars, Grab ไดพูดคุยในประเด็น Privacy and Fintech
 ในลําดับตอมาเปนการพูดคุยในประเด็น Social Enterprise โดยคุณจงรัก จารุพันธุงาม เจาของธุรกิจ
เกษตรทองเที่ยวสวนเกษตรมีกิน และดร.ณรงควิทย อารีมิตร Excutive Director/Leed AP บริษัท A49 จํากัด 
พดูคยุในประเดน็ การกอสรางกบัปญหาสิง่แวดลอม โดยมคีณุกงัวาน เหลาวโิรจนกลุ เลขาธกิารหอการคา และ
อาจารยแทนรัฐ คุณเงิน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร เปน Moderator ในการเสวนาในครั้งนี้
 ในการจัดเสวนาวิชาการในครั้งน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพดานการ
บริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เปนการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสรางของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) โดยเปนการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนตอการ
เปลีย่นแปลงของประเทศ เนนการมสีวนรวมถายทอดองคความรูและเรยีนรูซึง่กนัและกนั ระหวางภาควชิาการและภาคเอกชน/ผูประกอบการ ไดแก 
คณะนิตศิาสตร คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีหอการคาจงัหวดัขอนแกน และบรษิทัขอนแกนพฒันาเมอืง (เคเคทที)ี โดยใชกลยทุธการจดัการเรยีน
การสอนและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) นําไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงสรางสรรค
พรอมที่จะตอบสนองการพัฒนาองคความรูใหมมุงผลลัพธใหนักศึกษาฝกทักษะที่จําเปนเพื่อรองรับความตองการของสถานประกอบการตางๆ ใน
ลักษณะ Action Learning และฝกทักษะ Creative and Design ในการสรางสรรคและออกแบบ Start up ผูประกอบการ และผูประกอบการเพื่อสังคม 
เพื่อสรางนักกฎหมายรุนใหมที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จําเปนในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแกนสู Thailand 4.0

Green Law for Green Market เปดพื้นที่สนับสนุนสินคาปลอดภัยจากชุมชน
 กลุมจติตปญญาและภาวะผูนาํทางจรยิธรรม คณะนติศิาสตร จดักจิกรรม GREEN LAW FOR GREEN MARKET เปดพืน้ทีส่นบัสนนุสนิคา
จากชุมชน เพิ่มทางเลือกใหผูบริโภค สินคาปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร โดย กลุมจิตตปญญาและภาวะผูนําทางจริยธรรม ไดจัดกิจกรรม Green Law for Green Market 
โดยมวีตัถปุระสงคทีจ่ะแกปญหาสงัคมจากปญหาสขุภาพ มองจากจดุเลก็ ๆ  สรางคนทีม่คุีณภาพรูทนัโลก รูทนัการเปลีย่นแปลงสงัคม รูเทาทนัตวัเอง
ในมิติของการที่เรากับคนในสังคมเปนกัลยาณมิตรตอกัน หรือก็คือคนกับสิ่งแวดลอมตองเกื้อกูลกัน ไดเปดพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมใหผูประกอบ
การสินคาชุมชน ไดจัดจําหนายสินคาและอาหารที่ประกอบผลิตเอง ซึ่งมีการรวมกลุมกัน เพิ่มทางเลือก ใหกับผูบริโภคซึ่งเปนนักศึกษา บุคลากร 
คณาจารย รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเลือกซื้อสินคา เปนการสรางโอกาส สรางรายไดใหกับชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน
 นอกจากนียั้งมกีจิกรรมของกลุมนกัศกึษา อาท ิดนตรใีนสวน การเสวนา “คนรุนใหมเพือ่การเปลีย่นแปลง” การออกบูทกจิกรรมของชมรมตาง ๆ
ในคณะนิติศาสตร เปนการสรางพื้นท่ีการเรียนรูรวมกันของนักศึกษา อีกทั้งเปนการสรางระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร (Jurisprudence 
Ecosystem) โดยใหความสําคัญตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางสังคม อีกทั้งยังมีการรณรงคลดการใชพลาสติก 
และใชถุงผาแทน
 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายปรเมษฐ ศรีวงศราช ตัวแทนกลุมกลุมจิตตปญญาและภาวะผูนําทางจริยธรรม ไดกลาววา “การสราง Green 
Law for Green Market เกิดจากไดเล็งเห็นถึงปญหาความเจริญของโลกที่เกินขนาดที่นําเอาความรูดานนวัตกรรมมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกดาน
การผลิตอาหารใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตรไดมีการนําสารเคมีมาใชอยางมาก และผลิตผลเหลาน้ันปนเปอนเปนภัยตอรางกาย
ในระยะยาว แตสิ่งสําคัญ ก็คือ การมีจิตสํานึกของผูผลิตที่จะไมทําในสิ่งที่ผิดไปจากแบบแผนของการผลิตอาหารที่ดี อีกทั้งก็เปนสิทธิผูบริโภคที่จะ
ตองไดขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารท่ีถกูตอง ซึง่เปนหนาทีค่วามรบัผดิชอบของทกุภาคสวนในสงัคมไมใชแตหนวยงานราชการใดหนวย
ราชการหนึ่ง”
 การจดักจิกรรม Green Law for Green Market ไดดาํเนนิมาครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่5 ซึง่จะจดัในทกุวนัพธุสปัดาหสดุทายของทกุเดอืน ในแตละเดอืน
นอกจากการจัดจําหนายสินคาและอาหารปลอดภัยแลว ยังมีกิจกรรมของกลุมนักศึกษาที่จะมาจัดเสวนาในหัวขอตามสถานการณในสังคมปจจุบัน 
เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุยกันของนักศึกษานิติศาสตร รวมถึงนักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่เขามามีสวนรวมอีกดวย ผูที่สนใจสามารถติดตามขอมูลขาวสารได
ทาง Facebook Fanpage : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะนิติฯ มข. รวมกับ NIDA
เปดโครงการ Future Law Students

มุงสรางนักกฎหมายรุนใหม
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รวมจัดประชุมวิชาการเรื่อง การออกแบบกฎหมายและ

นวัตกรรมทางสังคมเพื่อนําไปสู การพัฒนาที่
ย่ังยืน มุงสรางนักกฎหมายรุนใหม (Future Law 
Students) และการนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาจํานวน 18 เรื่อง
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา
คณะนิติคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รวมกับ คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บรหิารศาสตร จดัประชมุวชิาการเร่ือง การออกแบบ
กฎหมายและนวตักรรมทางสงัคมเพ่ือนาํไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอรทแอนด 
โฮเทล โดยไดรับเกียรติจาก ทานศรัทธา คชพลายุ
กต รองผูวาราชการจังหวดัขอนแกน เปนประธาน
กลาวเปดการเสวนา และไดบรรยายในหวัขอ “การ
พัฒนาเมอืงยคุดจิทิลัเพือ่นาํไปสูการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
: โอกาสและความทาทายของนักกฎหมาย”
 ในลาํดบัตอมาไดมกีารประชมุทางวชิาการ
เร่ือง การออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมทาง
สังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน : Rethink 
Redesign and Reform โดยมีวิทยากรจากคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 
ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดี รอง
ศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ รองคณบดีฝาย

บริหารงานวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตรประกอบดวย รองศาสตรา
จารย นเรศร เกษะประกรคณบดี ผู ช วย
ศาสตราจารย ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร รอง
คณบดีฝายบริหาร และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เกียรติพร อําไพ รองคณบดีฝายวิชาการ 
และคุณกังวาน เหลาวิโรจนกุล เลขาธิการ
หอการคาจังหวัดขอนแกน
 และในชวงบาย ไดมีการนําเสนอ
โครงการวิจัย 18 เรื่อง ที่คณะจะไดมีการ
ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 เพื่อชวย
แกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าและสรางความ
เปนธรรมในสงัคมพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียง
เหนือ อีกดวย
 โอกาสนี้ผู ชวยศาสตราจารยกิตติ
บดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ไดกลาววา 
“มหาวทิยาลยัขอนแกน และ สถาบนับณัฑติ
พัฒนบริหารศาสตร ไดมีการจัดทําบันทึก
ความรวมมอืทางวชิาการในการสรางโอกาส
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การศึกษาตามนโยบาย Education Trans-
formation ซึ่งจะสรางโอกาสและทาทายใน

สถาบันการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทาง
คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน กบั คณะนติิศาสตร 
สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร รวมกนัจดัทาํโครงการ 
Future Law Students โดยจะสรางนักกฎหมายรุนใหมเพื่อ
ตอบโจทยความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งโครงการนี้
จะเปน Flagship ทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สรางนักกฎหมายรุนใหมที่มีวิสัยทัศน รวมถึงการสราง
นวัตกรรมทางสังคมที่ตอบโจทยตอการพัฒนาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอไป”


