
 

Legal Education for Equality & Creativity Conference 2022 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันศุกรท่ี 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ องคกรเครือขายทางวิชาการ 

จัดการประชุม (Plenary Session) เร่ือง Legal Education for Equality & Creativity Conference 2022  

ในวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมประชาสโมสร AVANI Khon Kaen Hotel & 

Convention Centre จังหวัดขอนแกน 

SESSION 1: HIGHER EDUCATION IN TRANSFORMATION 

เวลา 9.00 - 10.00 น. 

 (1) พิธีเปดและปาฐกถานํา "ฉากทัศนมหาวิทยาลัยขอนแกนสู EDUCATION TRANSFORMATION" 

      โดย รองศาสตราจารย นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (2) บรรยายพิเศษ เร่ือง การขับเคลื่อนหลักสูตรภายใตแนวคิด HIGHER EDUCATION SANDBOX  

      โดย รองศาสตราจารย ดร.ไมตรี อินทรประสทิธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวชิาการ    

      มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (3) ทิศทางการจัดการศึกษานิติศาสตร : LAW KKU VISION 2030 

      โดย ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

SESSION 2: การบริหารเครือขายความรวมมือทางวิชาการ :  

      SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR SCHOOL OF LAW KKU IN 21ST CENTURY 

เวลา 10.00 - 10.30 น. 

(1) การจัดทาํบนัทึกขอตกลงความรวมมือทางวชิาการระหวาง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ กับ        

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

     โดย อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน                          ประธานสักขีพยาน  

           นายกสภาทนายความและคณบดีคณะนิติศาสตร       ผูลงนามบนัทึกขอตกลงฯ            

           อุปนายกฝายตางประเทศ ผูแทนกรรมการประจาํคณะ และประธานสภาทนายความจงัหวัดขอนแกน                 

                                                                           ผูลงนามเปนพยาน  
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เวลา 10.30 - 12.30 น. 

(2) การสัมมนาวิชาการและจัดทําขอตกลง CO-CREATION FOR PRODUCTIVITY 9 หนวยงาน  

     1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ            

          1.1 นายอนุพร อรุณรัตน  ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ 

          1.2 นายทัศไนย ไชยแขวง   อุปนายกฝายตางประเทศ           

             2. หอการคาจังหวัดขอนแกน และบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด 

    2.1 นายชาญณรงค บุริศตระกูล  ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน 

    2.2 นายกังวาน เหลาวโิรจนกุล CO-FOUNDER บริษัทขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด 

    3. บริษัท ONE LAW OFFICE จํากัด 

         3.1 อาจารยชินภัทร วิสทุธิแพทย หรือผูแทน กรรมการบริษัท ONE LAW OFFICE จํากัด 

    4. สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยและพันธมิตร 

         4.1 ดร.อภิชาติ ประสทิธิน์ฤทธิ์  นายกสมาคมการคาอสังหาริมทรัพยและพันธมิตร 

    5. บริษัท ทีบิกซ จํากัด 

         5.1 อาจารยวีรศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ  กรรมการบริษัท ทีบิกซ จํากัด 

              6. บริษัท แอคทัวลิซ จํากัด (ISTRONG)  

         6.1 อาจารยพิชาวีร เมฆขยาย กรรมการบริษัท แอคทัวลิซ จํากัด (ISTRONG) 

    7. โรงเรียนรักสคูล 

         7.1 ศาสตราจารย นพ.วนัชัย วฒันศัพท  ผูอํานวยการโรงเรียนรักสคูล 

         7.2 อาจารยอดุลย ขันทอง    อาจารยผูทรงคุณวฒุิ  

    8. สํานักงานกฎหมายพรอมทรัพย คอนซัลติ้ง 

         8.1 อาจารยณัฐวารุตม เต็มพรอม  หัวหนาสํานักงานกฎหมายพรอมทรัพย คอนซัลติ้ง 

    9. LEGAL TRAINING AND ENGLISH FOR LAWYERS - THAILAND 

         9.1 อาจารยอาลยัส หะยีสาและ  ผูบริหารสถาบันฝกอบรม 

 ผูดําเนนิการสัมมนา :  

1. อาจารยอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน     อาจารยพิเศษ 

2. ผศ.ดร.พงศธนัช แซจู   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวชิาชีพครูสําหรับอาเซียน 

3. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร 

------------ รับประทานอาหารกลางวัน ------------ 
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SESSION 3: การขับเคลื่อนแผนงาน SDGS: GOAL 16: PEACE JUSTICE AND STRONG INSTITUTION  

       และเครือขายสถานศึกษา 8 โรงเรียน ไดแก 

เวลา 13.30 – 14.00 น.  

(1) การบรรยายพเิศษเร่ือง “อารยสุข เพ่ือสนับสนุนแนวการสืบสาน รักษา ตอยอด สูการเปนอารยเกษตร  

     ตามเปาหมายการพัฒนาอยางสมดุล”  

      โดย พระธรรมศากยวงศวสิุทธิ์ อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวทิยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก 

เวลา 14.00 – 14.30 น.  

 (2) การสัมมนาวิชาการเร่ือง  “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน”  

      โดย 1. อาจารยสุรสีห โกศลนาวนิ อาจารยประจาํผูทรงคุณวุฒ ิ

            2. ดร.อาคม ตุลาดิลก  อาจารยประจาํผูทรงคุณวุฒ ิ

            3. อาจารยประกายรัตน ตนธีรวงศ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ 3 /อาจารยพิเศษ 

            4. อาจารยปริศนา คําชาย  ผูชวยคณบดีฝายการพฒันานักศึกษา คณะนิติศาสตร 

เวลา 14.30 – 15.00 น.  

(3) การจัดทําบันทึกความเขาใจเร่ือง เครือขายเยาวชนสิทธิมนุษยชนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนรวมกับเครือขาย

สถานศึกษา 8 โรงเรียน ไดแก 

                 (1) โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม 

       (2) โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา 

       (3) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

       (4) โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

       (5) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

       (6) โรงเรียนกาฬสนิธุพิทยาสรรพ 

       (7) โรงเรียนชุมแพศึกษา 

       (8) โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

      หมายเหตุ โรงเรียนในสงักัดขององคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน (เพิ่มเติมนอกเหนือจาก (2),(4)) 

 

SESSION 4:  แนะนําการจัดการศึกษาผานระบบ LAW LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)  

       และ THE FUTURE OF LEGAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY SYMPOSIUM 

เวลา 15.00 – 16.30 น.  

(1) การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการศึกษานิติศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง   

     โดย  1. รศ.วนิดา แสงสารพันธ   รองคณบดีฝายบริหารงานวิชาการ  

           2.  ประธานคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาชัน้ป 1-4 

           3. อาจารยณรงควิชย  มหาศิริกุล PD : LAW@KKU LMS PROJECT 

           4. นักศึกษาที่ไดรับรางวัลประกวดนวัตกรรมการเรียนรูในรายวิชากฎหมาย  

 5. สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร    
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SESSION 5:  นิทรรศการการจัดการสอนที่มุงเนน LEARNING OUTCOME (EXHIBITIONS) และ 

                 มอบรางวัลนวัตกรรมการเรียนรูของนักศึกษา โครงการสรางการรับรูสิทธมินุษยชนกับการพัฒนา 

       สําหรับนักศึกษา (RULE OF LAW AND HUMAN RIGHT FOR SDGS 2022) และโครงงานวิจัย 

 

 เสร็จสิ้นการประชุมประมาณเวลา 16.30 น.  

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


	Session 1: Higher Education in Transformation
	เวลา 9.00 - 10.00 น.
	เวลา 10.30 - 12.30 น.
	(2) การสัมมนาวิชาการและจัดทำข้อตกลง CO-CREATION FOR PRODUCTIVITY 9 หน่วยงาน 
	     1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์           
	          1.1 นายอนุพร อรุณรัตน์  ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ
	          1.2 นายทัศไนย ไชยแขวง   อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ          
	             2. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
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	         3.1 อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ หรือผู้แทน กรรมการบริษัท ONE LAW OFFICE จำกัด
	    4. สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
	         4.1 ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์  นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
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	         7.2 อาจารย์อดุลย์ ขันทอง    อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
	    8. สำนักงานกฎหมายพร้อมทรัพย์ คอนซัลติ้ง
	         8.1 อาจารย์ณัฐ์วารุตม์ เต็มพร้อม  หัวหน้าสำนักงานกฎหมายพร้อมทรัพย์ คอนซัลติ้ง
	    9. LEGAL TRAINING AND ENGLISH FOR LAWYERS - THAILAND
	         9.1 อาจารย์อาลยัส หะยีสาและ  ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม
	 ผู้ดำเนินการสัมมนา : 
	1. อาจารย์อิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์     อาจารย์พิเศษ
	2. ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
	SESSION 3: การขับเคลื่อนแผนงาน SDGS: GOAL 16: PEACE JUSTICE AND STRONG INSTITUTION 
	       และเครือข่ายสถานศึกษา 8 โรงเรียน ได้แก่
	เวลา 13.30 – 14.00 น. 
	(1) การบรรยายพิเศษเรื่อง “อารยสุข เพื่อสนับสนุนแนวการสืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การเป็นอารยเกษตร 
	     ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล” 
	      โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
	เวลา 14.00 – 14.30 น. 
	 (2) การสัมมนาวิชาการเรื่อง  “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน” 
	      โดย 1. อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน อาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ
	            2. ดร.อาคม ตุลาดิลก  อาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ
	            3. อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่ 3 /อาจารย์พิเศษ
	            4. อาจารย์ปริศนา คำชาย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
	เวลา 14.30 – 15.00 น. 
	(3) การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่อง เครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา 8 โรงเรียน ได้แก่
	                 (1) โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
	       (2) โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
	       (3) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
	       (4) โรงเรียนสีชมพูศึกษา
	       (5) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
	       (6) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
	       (7) โรงเรียนชุมแพศึกษา
	       (8) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
	      หมายเหตุ โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติมนอกเหนือจาก (2),(4))
	SESSION 4:  แนะนำการจัดการศึกษาผ่านระบบ LAW LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 
	       และ THE FUTURE OF LEGAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY SYMPOSIUM
	เวลา 15.00 – 16.30 น. 
	(1) การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษานิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง  
	     โดย  1. รศ.วนิดา แสงสารพันธ์   รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
	           2.  ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 1-4
	           3. อาจารย์ณรงค์วิชย์  มหาศิริกุล PD : LAW@KKU LMS PROJECT
	           4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ในรายวิชากฎหมาย 
	 5. สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   

	Session 2: การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ :
	Social Entrepreneurship for School of law KKU in 21st Century
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