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เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)
การบริหารงานเครือข่าย ร่วมสร้างบัณฑิตพร้อมใช้ (Ready to Use)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จ�ำกัด
จดบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร มุ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ และสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล Co-Founder บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จ�ำกัด ร่วมลงนามในบันทึกหลักการความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ
(1) การพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ด้านกฎหมายธุรกิจ การพัฒนาความเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ การบูรณาการระหว่างนิตศิ าสตร์กบั การบริหารธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์โดยตรง รวมถึงการฝึกปฏิบตั งิ าน
จริงในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
(2) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ตามแนวทาง The UN Guiding Principles on Business and
Human Rights และเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะนักศึกษาเข้าสู่อาชีพ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม: Social Enterprise (SE)
(3) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเชิ ง รุ ก หลายรู ป แบบเพื่อส่ง เสริมและสนับ สนุน การพัฒนาเมืองขอนแก่น ด้านกฎหมายธุรกิ จ การค้า
และการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
(4) การผลิตงานวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านธุรกิจ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานและกิจกรรมภาย
ใต้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะกรรมการบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารงานของคณะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์
และตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

ประชุมเครือข่ายภาคสังคม

“ประเด็นศึกษาโจทย์วิจัยแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อความยุติธรรมทางสังคม”

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

รอบรั้วนิติศาสตร
มข.า ปลูกป่าทดแทนคุณแผ่นดิน
นิติฯเพาะกล้
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2 คณะนิติศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในอีสาน 16 องค์กร ได้เข้าร่วมการประชุมเวทีประชุมเครือข่ายภาคสังคม “ประเด็นศึกษาโจทย์วจิ ยั แนวทาง
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อความยุติธรรมทางสังคม”
การร่วมประชุมเครือข่ายฯในครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ ขับเคลือ่ นงานการ
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม การใช้กระบวนการเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ภายใต้กรอบคิดเรื่อง" กฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม" ในที่
ประชุมได้แลกเปลี่ยนถึงปัญหาจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่ดูเหมือนว่ามิติทางด้านสังคม ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิต ผู้คนและสิ่งแวดล้อม มักจะถูก
ละเลย คณะนิติศาสตร์และกลุ่มเครือข่ายที่ท�ำงานในพื้นที่ มีโจทย์ร่วมกันว่า ปัญหาความขัดแย้งที่รุมเร้าเข้ามา ณ ปัจจุบัน ในมิติทางด้านสังคม ประเด็นอะไรที่คณะนิติศาสตร์
และเครือข่าย รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะสามารถสะท้อนข้อมูลไปสู่ส่วนกลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ นอกจากนั้น บทบาทส�ำคัญของคณะนิติศาสตร์ คือ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้
กับนักศึกษาและสังคม ซึ่งสิ่งคุกคามหรือการ disrupt ที่ เข้ามาในยุคของการพัฒนา ผลกระทบที่มีต่อสังคมควรจะเป็นฐานข้อมูลหรือการปลูกฝังให้กับนักศึกษาได้รับรู้ รวมทั้ง
การพัฒนาข้อมูลหรือประเด็นในพื้นที่เป็นงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
ในที่ประชุมฯ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ได้มีการน�ำเสนอข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายประเด็น รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาต่าง ๆ
จากผู้แทนกระทรวงยุติธรรม โดยสรุปประเด็นในการหารือและระดมความคิดเห็น ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการลงพื้นที่จริงจากกรณีต่าง ๆ เพื่อสร้างส�ำนึกของการเป็นนักกฎหมายที่มีทัศนะรับใช้สังคม (นิติทัศนะ)
2. บทบาทของคณะนิตศิ าสตร์ควรเป็นทีป่ รึกษาและเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูก้ ฎหมายของชาวบ้าน รวมทัง้ การสร้างนักกฎหมายทีเ่ ป็นคนในชุมชน เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมาย
และต่อสู้คดีในชุมชนมีความยั่งยืน
3. ในมิติทางสังคมการเมือง งานวิจัยควรมีความเชื่อมโยงหรือขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ คือ 1) อุตสาหกรรม 2) ป่าไม้ที่ดิน 3) กระบวนการมีส่วนร่วม 4) กองทุน
ยุติธรรม 5) กฎหมายสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาภาคอีสาน 7) กรณีศึกษาค�ำพิพากษาน�ำมาขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบ 8) สร้างพื้นที่กลางแก้ไขหรือลดความขัดแย้งในพื้นที่
และช่วงบ่าย เป็นการลงพื้นที่ศึกษาที่ “แก่งละว้า” อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยชุมชนได้ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่แก่งละว้า การเข้ามาของอุตสาหกรรม บทเรียน
และผลกระทบจากการพัฒนาในโครงการที่ผ่านมา ข้อห่วงกังวลต่อปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้นในพื้นที่กรณีนิคมอุตสาหกรรม Bio Hub และการเสนอแนวทางการในการแก้ปัญหา
พื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

GREEN LAW MARKET : เปิดตลาดคนรักสุขภาพ

กลุม่ นักศึกษาจิตตปัญญาและภาวะผูน้ ำ� ทางจริยธรรม คณะนิตศิ าสตร์ จัดกิจกรรม GREEN LAW เปิดตลาดนัดโดยให้พนื้ ทีก่ บั ประชาชนกลุม่ เกษตรอินทรีย์ จัดจ�ำหน่าย
สินค้าปลอดภัย เพื่อคนรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตลาด GREEN LAW เกิดจากแนวคิดของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ทอี่ ยากจะแก้ไขปัญหาสังคมจากปัญหาสุขภาพ เริม่ มองจากจุดเล็กๆ เพือ่ พัฒนาคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพรูเ้ ท่าทัน
โลก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้เท่าทันตัวเองในมิติที่เรากับคนในสังคมเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน หรือคนกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องเกื้อกูลกัน จึงสร้างความร่วมมือ
ของเครือข่ายนักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพื้นที่
สนับสนุนช่องทางการตลาดในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าชุมชนของเกษตรกรผู้ท�ำการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ กลุ่มตลาดเขียว จังหวัดขอนแก่น
ภายในงานมีการออกร้านจัดจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การบรรยายของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการสร้างสีสันจากวงดนตรีนักศึกษา สร้างความสนุกสนาน และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส�ำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบ Interactive และสร้างการเรียนรู้แบบ Problem-based learning (PBL) ให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการ
ช่วยเหลือสังคม เชื่อมโยงกับชุมชน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคม และเป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศตนเพื่อสังคมต่อไป

นักศึกษากลุม่ จิตตปัญญาและภาวะผูน้ ำ� ทางจริยธรรม คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแกน
น�ำด�ำเนินโครงการนิติฯ เพาะกล้า ปลูกป่าทดแทนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ นักศึกษารายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานกิจกรรมห้อง Interactive Learning 1
โดยนักศึกษากฎหมายรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุด
คือ ปัญหาโลกร้อน หรือสภาวะเรือนกระจก ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา หรือลดความรุนแรงของปัญหานี้ได้ดีท่ีสุด
ก็คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้เพิ่มนั่นเองเพราะต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเข้าไปเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยตลอดอายุขัยของไม้
ยืนต้น 1 ต้น จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เฉลี่ย 1-1.7 ตันคาร์บอน และยังสามารถดูดซับก๊าซอื่น ๆ ที่เป็น
พิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้อีก เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซนเป็นต้น นอกจากนีต้ น้ ไม้ 1 ต้นยังสามารถดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิด
ได้ เช่น ฝุน่ ควัน ไอพิษต่างๆ ได้ถงึ 1.4 กิโลกรัม/
ปี อีกด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาที่
ใกล้ตัว แล้วทุกคนสามารถมีส่วนในการแก้ไข
ปัญหานั้นได้ จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อรณรงค์ให้
นักศึกษาทีเ่ ป็นพลังกลุม่ คนรุน่ ใหม่ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว
ภายในกิ จ กรรมมี ก ารบรรยายแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรมห้องเรียนรู้ธรรมชาติ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ให้ทุกคนได้ช่วย
กันระดมความคิดในการนิยามให้ความหมาย
สิ่งแวดล้อมคืออะไร ปัญหานั้นเกิดจากอะไร
มีสาเหตุมาจากไหน และมีแนวทางการแก้ไข
อย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้มี
เข้าใจนิยามความหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นอย่าง
ดีผา่ นการน�ำเสนอ หลังจากนัน้ ร่วมกันเพาะกล้า
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมออกปลูกเพิ่มพื้นที่สี
เขียวต่อไป
กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ เ ป็ น กิ จ กรรมมุ ่ ง ส่ ง
เสริ ม พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ นั ก ศึ ก ษา และร่ ว มกั น
ออกแบบนวั ต กรรมเพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมทาง
สังคมโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ตลอด
จนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการด�ำรงชีวิต
ในสังคมให้มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อไป
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