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กลุม จิตตปญญาและภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม จัดเสวนาวิชาการเรือ่ งธุรกิจเพือ่ สังคม : ทฤษฎีและบทเรียนจาก University of California Berkeley
โดยไดรบั เกียรติจากคุณ BrighidO’Keaneผูร ว มกอตัง้ สหกรณอาหารนักศึกษาของ University of California Berkeley และ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นพ.
ปตพงษ เกษสมบูรณ อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเสวนาในครั้งนี้ ณ หองบรรยาย 1
คุณ BrighidO’Keaneกลาวโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งวา “การจัดการองคกรและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของนักศึกษาที่อเมริกา
ถือเปนการเริ่มตนที่ดีและเปนกาวเล็ก ๆ ของนักศึกษาในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.ปตพงษ
เกษสมบูรณ อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร ไดพดู ถึงแนวทางการประกอบธุรกิจเพือ่ สังคมวา “การจะทําธุรกิจเพือ่ สังคมหรือสวนรวมนัน้ ตองมอง
ถึงความเปนไปไดวา ภาคสวนไหนควรทีจ่ ะเขามามีสว นรวมดวยชวยกัน หากมองภาพรวมขณะนีข้ องสังคมไทยภาคสวนทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ คือรัฐและ
เอกชน ภาคสวนที่นอยที่สุดคือภาคสังคม คือภาคสังคมของเรามีขนาดเล็กและโตชา เปนไปไดวาวันหนึ่งหากภาคสังคมของเรามีขนาดใหญพอๆ กัน
กับภาครัฐและเอกชน การเกิดธุรกิจเพื่อสังคมจะเกิดขึ้นไดงาย ๆ”
ในการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ไดสรางพื้นที่การเรียนรูอยางสรางสรรคใหกับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากผูที่มีประสบการณตรงในการขับเคลื่อนขบวนการของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมไดถายทอดองคความรู โดยสรางความตระหนักรูถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมอันเปนฐานสนับสนุนสําคัญของการเปนนักกฎหมายที่ดีตอสังคมตอไป

ศูนยสิทธิมนุษยชนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

คณะนิติศาสตร นํานักศึกษาเขารายงานผลงานนักศึกษาตอทานที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผานมา ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใย
พูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร พรอมดวยอาจารยปริศนา คําชาย ผูช ว ยคณบดีฝา ย
พัฒนานักศึกษา และคณาจารย นํานักศึกษาเขาพบรองศาสตราจารย นพ.ชาญ
ชัย พานทองวิรยิ ะกุล ทีป่ รึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่
รายงานผลงานนักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก ดังนี้
1. การแขงขันวาความในศาลจําลอง ประจําป 2562 (CIPITC
Moot Court Competition 2019) ระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม
2562 ณ ศาลทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและการค า ระหว า งประเทศกลาง
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ทีมภาษาไทย ไดแก นายพีรณัฐ มาลาหอม แล
นางสาวพูนสิริ เยี่ยมทรัพย ทีมภาษาอังกฤษ ไดแก นางสาวชัญญานุช ศศิ
วิลาสกร และนางสาวกอบแกว ขันธะ ผลปรากฎวาผานการคัดเลือกเขา
แขงขันรอบสุดทาย
2. การแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจําป 2562 วัน
ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน ประกอบ
ดวย ทีมทีห่ นึง่ ไดแก นางสาวพูนสิริ เยีย่ มรัมย นายพีรณัฐ มาลาหอม และนาย
สิทธิโชค สายเสมา ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมที่สอง ไดแก นายกฤต
เมธ ไวโส นายกฤษกร เพชระโยธิน นางสาวกอบแกว ขันทะ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4
3. การแขงขันตอบปญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
ประกอบดวย ทีมที่หนึ่ง ไดแก นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย นายสหทรัพย วรินทรเวท และนายสิทธิโชค สายเสมา ทีมที่สอง ไดแก นายกฤตเมธ ไวโส นา
ยกฤษกร เพชระโยธิน และนางสาวกอบแกว ขันธะ ผลปรากฎวาทีมที่หนึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
4. การแขงขันการประนอมขอพิพาทจําลองในขอพิพาทเชิงพาณิชย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ทีมทีห่ นึง่ ไดแก นายณัชพล นิลเพ็ชร และนางสาวพูนสิริ เยีย่ มรัมย ทีมทีส่ อง ไดแก นางสาวเกียรติสดุ า แสนยานุภาพ
และนางสาวศิโรรัตน ศิริสรอย ผลปรากฎวาทีมที่สองไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผานมานั้น คณะนิติศาสตร ไดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการกับหนวยงานภายนอก
เพือ่ สรางโอกาสการเรียนรูท สี่ ง เสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะภายใตยทุ ธศาสตรของคณะในเสาหลักที่
1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law) เพือ่ บมเพาะและผลิตบัณฑิตทางกฎหมายทีค่ าํ นึกถึงทักษะทางวิชาการ และทักษะทีจ่ าํ เปนตอการประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย (Non-Technical Skill) โดยมีคณาจารยที่ดูแลและเปนที่ปรึกษาทําหนาที่เปน Interactive ควบคูกับ Information และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อสรางนักกฎหมายรุนใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีนิติทัศนะรับใชสังคมตอไป

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม สรางความเขาใจรวมกัน เสริมประสิทธิภาพ
เปาหมายการทํางานอยางมีความสุข

คณะนิติศาสตร จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมสายสนับสนุน
เพือ่ ใหความรูค วามเขาใจแกบคุ ลากรใหมไดรบั ทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบตั ใิ นการ
ปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดทัง้ สิทธิ
ประโยชน และวัฒนธรรมองคกร ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ในการนี้ไดรับเกียรติจากอาจารยกชพร มุสิกบุญเลิศ ผูชวยคณบดี
ฝายบริหารงานบุคคล กลาวเปดการอบรมและกลาวตอนรับบุคลากรใหม ซึง่ หัวขอในการบรรยายในครัง้ นีป้ ระกอบ
ไปดวย จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน โดยอาจารยสุชาติ แนวประเสริฐ สิทธิประโยชน สวัสดิการ ระเบียบตางๆ
โดยงานทรัพยากรบุคคล และการจัดทําโครงการ การเบิกจาย โดยงานเลขานุการ และงานคลังพัสดุ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากร การใหความรูความเขาใจใหแก
บุคลากรถือวาเปนเปาหมายสําคัญสําหรับองคกรเพือ่ ใหบคุ ลากรปฏิบตั งิ านไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมาย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรวมจัดนิทรรศการภาพวาดศิลปะของนักเรียนจาก “โรงเรียนเครือขายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปดวย นิทรรศการภาพถายประเด็นทางสังคมตาง นิทรรศการภาพวาดศิลปะ ประเด็น “การใชทรัพยากรใน
อนาคต” และ “สิทธิมนุษยชน” ของเครือขายเยาวชนสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการรณรงคแคมเปญ #myclothesspaceน
อกจากนี้ในหองมินิเธียเตอร ชั้น 3 มีการแสดงดนตรีเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพจากวงสามัญชน การแสดงละครใบจากกลุม Pantomime Life
กิจกรรมแสดงภาพถาย (Photo-essay) ประเด็นทางสังคม สิ่งแวดลอม การเมืองและสิทธิมนุษยชน จากกลุม Realframeและการฉายภาพยนตรสารค
ดีเรื่อง WHERE TO INVADE NEXT
โดยกิจกรรมงาน “ศิลปะเพือ่ สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” ในครัง้ นีไ้ ดสะทอนใหเห็นถึงการสรางความตระหนักและการรับรูใ หกบั สังคมใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ซึ่งมิใชการขับเคลื่อนไดแตเฉพาะในเชิงวิชาการเพียงอยางเดียว แตยังสามารถใชงานศิลปะแขนงตางๆ เขามา
ชวยทําใหเนื้อหาหรือประเด็นที่ตองสื่อสารกับสังคมมีความนาสนในมากขึ้นไดดวย เนื่องจากการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
นั้น มีทั้งเรื่องของอารมณความรูสึกซึ่งถายทอดผานศิลปะไดเปนดี
ทัง้ นีก้ ารเขารวมจัดงานนิทรรศการดังกลาว นับเปนการเปดพืน้ ทีเ่ พือ่ ถายทอดผลงานศิลปะของเครือขายเยาวชนสิทธิมนุษยชนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ซึ่งไดทํากิจกรรมการรณรงคสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษารวมกันระหวางเครือขายเยาวชนคนรุนใหมที่เปนนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากร โดยคณะไดเปนสะพานเชื่อมโยงองคความรู (Co-Creation) สรางแหลงรวมชุมชนนักกฎหมายและเครือขายภาคประชาสังคม
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมถึงการสรางพื้นที่การเรียนรูอยางสรางสรรค มุงสูการเปนศูนยกลางของนโยบายดานการสงเสริมความรูดานกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน และการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

อบรมเชิงปฏิบัติการความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกับการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ที่ผานมาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน รวมกับ สมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมและมูลนิธิ
นิ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล อ ม จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารความเข า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในเรื่องของสิทธิชุมชน สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร
ทางราชการ และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึงพระราช
บัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2535 พรอมทัง้ เสริมสรางทักษะ
การเจรจาตอรอง โดยมีแกนนํากลุมฮักแมนํ้าเลย เขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งขององคกรชุมชน “กลุมฮักแมนํ้าเลย” มีการฝกทักษะการเจรจา
ตอรอง การจัดองคกรชุมชน การทํางานเปนทีมและการวางแผนงาน เปนตน อันจะ
ทําใหประชาชนลุมนํ้าเลยเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ณ วัดโพธิ์ศรีหายโศก บานกลาง ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ซึง่ มีอาจารยปริศนา คําชาย ผูช ว ยคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา อาจารยกญ
ั ญารัตน
โคตรภูเขียว อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร และอาจารยสวุ ทิ ย กุหลาบวงษ ทีป่ รึกษา
คณะ รวมกับบุคลากร และนักศึกษาไดลงพื้นที่ทํากิจกรรมในครั้งนี้
และโอกาสนีไ้ ดลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาและรับฟงสถานการณในพืน้ ทีก่ ารกอสรางโครงการประตูระบายนํา้ ศรีสอง
รัก อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนโครงการทีร่ บั ผิดชอบโดยกรมชลประทาน ตัง้ อยูพ นื้ ทีป่ ากแมนาํ้ เลย กอนทีจ่ ะ
ไหลลงสูแมนํ้านํ้าโขง ทั้งนี้พบวาในพื้นที่มีปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนชนที่เห็นดวยกับโครงการและกลุม
ที่คัดคานโครงการ เนื่องมาจากการไมไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
ครบถวน และขาดการมีสวนรวมจากชุมชน จากการลงพื้นที่พบวา ชาวบานมีความกังวลเกี่ยวกับปญหานํ้าทวม
และไมทราบปริมาณการกักเก็บนํ้า เกรงวาจะสูญเสียที่ดินจากนํ้าทว
ในการลงพืน้ ทีค่ รัง้ นี้ คณะไดทาํ การศึกษาปญหาชุมชนและเผยแพรองคความรูท างวิชาการภายใตนโยบายเสาหลักที่ 3 การสรางนิตทิ ศั นะรับใชสงั คม
(Social Engagement) โดยมุงการเปดพื้นที่การเรียนรูและปฏิบัติการ (Virtual Field Trip) เชื่อมโยงกับหลักสูตรใหกับนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูก ฎหมายในหองเรียนมาเปนการเรียนรูจ ากความเปนจริงในพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ Problem Base Learning (PBL) ดวยการสรางชุมนุมนักกฎหมาย
และเครือขายภาคประชาสังคม เพือ่ นําไปบูรณาการรวมกันแกไขปญหาของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาเรือ่ งปญหาดานสิง่ แวดลอมทีป่ จ จุบนั ทัว่ โลก
ตางใหความสําคัญและเปนจุดสนใจทีต่ อ งรวมแรงรวมใจกันในการแกไขปญหาโดยคนในชุมชนตองมีความรูค วามเขาใจเขามามีสว นรวมแกไขปญหา
และในสวนของภาครัฐเองตองมีการสื่อสารที่ทําใหประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่สําคัญ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

7

