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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3รางวัลคุณภาพ BEST PRACTICE AWARDS 2019
(1) สาขาการบริหารการศึกษา (2) สาขาบริการวิชาการแก่สังคม และ (3) สาขาการวิจัยและพัฒนา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ น�ำ
คณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล Best Practice Awards ประจ�ำปี 2562 จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, เลขาธิการมูลนิธพิ ระดาบส
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Practice Awards 2019 ตาม
ประเภทดังนี้
1. สาขาการบริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล
2. สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สาขาการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความส�ำคัญต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ถึงพร้อมทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดา
กฎหมายพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นและมีความส�ำคัญส�ำหรับการน�ำไปปรับใช้กบั กฎหมายอืน่ ๆ เพือ่ ศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ไป หรือค้นคว้าวิจยั หรือ
ในการประกอบวิชาชีพ สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรมและจริยธรรม เพราะกฎหมาย
ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากบริบท หากแต่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดทาง
ปรัชญา กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมดังกล่าว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้มาโดยตลอด ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
มุ่งเน้นมิติทางวิชาการและวิชาชีพที่มีการบูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆ ควบคู่กัน เพราะบัณฑิตทางกฎหมายไม่เพียงจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรูใ้ นกฎหมายทีส่ ำ� คัญและปรับใช้กฎหมายให้ถกู ต้องครบถ้วนเท่านัน้ แต่ยงั จะต้องเป็นผูท้ ถี่ งึ พร้อม ในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมัน่ คงในหลักการแห่งความยุตธิ รรม หลักนิตธิ รรม มีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบใน
วิชาชีพแห่งกฎหมายด้วย

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

การพัฒนางานวิชาการภายใต้ความร่วมมือระดับสถาบัน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด�ำเนินการประชุมหารือร่วมกันกับ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดย
ช่วงที่หนึ่ง การประชุมเพื่อพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นรูป
ธรรม
(๑) โครงการต่อยอดการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยจัดการเรียนการสอนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) โครงการหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาปกครองที่ได้รับการรับรองจาก กศ.ป.
(๓) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ช่วงที่สอง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้น�ำเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในพื้นที่การจัดการการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ ห้องบรรยาย ห้อง Interactive Learning และห้องนิติสามัญส�ำนึก เป็นต้น
ช่วงที่สาม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำหลักสูตรร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษากฎหมายรูปแบบใหม่เพือ่ ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม และตอบโจทย์การปฏิรปู กฎหมาย
ของประเทศ เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่หัวใจยุติธรรมและมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันได้ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนานักศึกษาและกรอบการด�ำเนิน
งานที่เป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 25-26มกราคม 2562ณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง
คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน (CMU KKU PSU)ภายใต้คอนเซ็ปต์ "3 นิติศาสตร์รวมพลังเพื่อแผ่นดิน"
โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ทงั้ ด้านการจัดการศึกษาทิศทางการเรียนรูข้ องนักศึกษากฎหมายในศตวรรษที่ 21และแนว
โน้มต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน
ในการนี้ที่ประชุมยังมีการก�ำหนดกรอบการท�ำงานร่วมกันไว้ส�ำหรับการพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการ (Agenda)ประจ�ำปีดังต่อไปนี้
(1) การจัดประชุมวิชาการประจ�ำปี "3 นิติศาสตร์รวมพลังเพื่อแผ่นดินมข.มช.มอ."
ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
(2) การด�ำเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาเช่นการเชิญอาจารย์สอนข้ามสถาบันเพื่อสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการการใช้สื่อดิจิทัลร่วมกันเป็นต้น
(3) การด�ำเนินกิจกรรม/โครงการตามนโยบายการสร้างเครือข่าย
ระดับนักศึกษาเช่นการจัดตัง้ สภานักศึกษานิตศิ าสตร์ 3 สถาบันการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้น
(4) การพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกันเช่นการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาการเรียนข้ามสถาบันการต่อยอดความรู้เป็นต้น
พวกเรา 3 นิตศิ าสตร์เชือ่ มัน่ ว่า จุดเริม่ ต้นเล็กๆจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ได้โดยเฉพาะการบ่มสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่อุทิศเพื่อสังคม

“เยาวชนรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง”

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตในประเทศเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันที่ทุกคนต้องตระหนักถึงโทษของ
การคอรัปชั่นและร่วมกันสร้างจิตส�ำนึกของคนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนของประเทศในวันข้าง
หน้า เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้กับเยาวชนนั้น
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกับปกครองจังหวัดขอนแก่นจัดท�ำโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง ณ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตส�ำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความตระหนักใส่ใจและช่วยกันสอดส่อง
การประท�ำอันทุจริตพร้อมทั้งเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น�ำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�ำรงชีวิตบนพื้นฐานของประชาธิปไตย
รวมทัง้ การสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรูฝ้ กึ ฝนการเป็นวิทยากรกระบวนการของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ และการเพิม่ โอกาสให้กบั น้องๆเยาวชน
ที่มาร่วมโครงการน�ำความรู้ไปขยายผลต่อเพื่อนในสถานศึกษา ในชุมชนและครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของการเติบโตเป็นพลเมือง
ที่ดีและมีคุณภาพในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นต่อไป
โดยโครงการอบรมมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกมี 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
รุ่นที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
รุ่นที่ 4 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนน�้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียน และคณะท�ำงาน โดยมีอาจารย์ปริศนา ค�ำชาย ผู้ช่วย
คณบดี เป็นที่ปรึกษาโครงการ
การอบรมดังกล่าวได้มีกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความซื้อสัตย์สุจริตคือเข็มทิศแห่งความ
สุข”โดยวิทยากรจากส�ำนักป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจ�ำจังหวัดขอนแก่น และกิจกรรม Workshop ในแต่ละฐาน อาทิ
1.ความเป็นธรรม 2.ความซื่อสัตย์ 3.ความพอเพียง 4.การมีจิตสาธารณะ 5.การปลูกจิตส�ำนึกผ่านห้องดนตรี
โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการกระตุน้ และปลูกจิตส�ำนึกการเป็นพลเมืองที่ดใี ห้กบั เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นต่อไป
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