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ฉบับประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร

คณะกรรมการประจํ า คณะนิ ติ ศ าสตร ครั้ ง ที่
7/2561 กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเว
ติศาสตร
ของหลันกสูสาขานิ
ตร ในการเผยแพร
หลัก)สูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุ
วุฒิระดับ) อุดมศึกษาแหงชาติ
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเว
นสาขานิติศณาสตร
(TQR : T HAI Q UALIFICATIONS R EGISTER ) และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE,
EDPEX)
เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561
ผูช ว ยศาสตราจารยกติ ติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร
ทําหนาที่ประธานที่ประชุม มีประเด็นสําคัญดังนี้
1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรของคณะ มีผลคะแนน 4.11 ระดับดีมาก
2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ หรือ EDPEX ประจําป 2558-2560
โดยที่ประชุมฯ กลาวชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันสรางผลงานใหแกคณะ ซึ่งสะทอนไดจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษายอนหลัง 4 ป (พ.ศ.2557-2560)
- พ.ศ.2557 ระดับดีมาก
- พ.ศ.2558 ระดับดี
- พ.ศ.2559 ระดับดี
- พ.ศ.2560 ระดับดีมาก
รวมถึง แนวโนมที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
ตอเรื่องดังกลาว ที่ประชุมฯ ไดแลกเปลี่ยนขอมูลและวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. นโยบายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มุงเนนหลักความรับผิดชอบตอสังคม และหลักประกันคุณภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2. การจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพ (IMPROVEMENT PLAN) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาฯ และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบดวย (1) เรื่องที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน (2) การวิเคราะหรายองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้
ที่มีคะแนนผลการประเมินตํ่ากวา 3.5 และ (3) การติดตามและสะทอนขอมูลตอผูบริหาร
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอมอยางเปนรูปธรรม ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในงานสําคัญตอการพัฒนาคณะ
ดังตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร วรพุทธพร เปนที่ปรึกษาดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. นายประเสริฐ เจียมเจริญ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั บางกอกโคมัตสุ จํากัด เปนทีป่ รึกษาดานการบริหารความเสีย่ งดานการบริหารงบประมาณ
3. นายพงศจรัส รวยรํ่า เปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
4. นายสุวิทย กุหลาบวงศ เปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ เชน มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการ
การรับรองผูสําเร็จการศึกษา การรับรองผลการศึกษา และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

เลาเร�่องกฎหมาย
ลงนามความรวเล
มมือา
จัดเร�
ตั้งศูน่อ
ยปงกฎหมาย
ระสานงานเสริมสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร ลงนามจัดตั้งศูนยประสานงานเสริมสรางความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง สํานักงาน
คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ รวมกับ สถาบันการศึกษา
5 สถาบันการศึกษา ไดแก
1. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
5. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยการลงนามในครั้งนี้มีจุดมุงหมายรวมกันคือ เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสรางความรวมมือและการสนับสนุนทางวิชาการในดาน
การเสริมสรางความสามัคคีปรองดองและการแกไขปญหาความขัดแยงในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักศึกษานิติศาสตร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปการศึกษา 2561

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร โดยสโมสร
นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปญหาชุมชน (สักทองอาสา
วิชาการ) ปการศึกษา 2561 โดยลงพื้นที่ออกคายเพื่อศึกษาปญหา
ใหความรูกฎหมายแกชุมชน และแนะแนวการศึกษาใหกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชุมชนบาน
โพนเพ็ก หมู 7 และหมู 8 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุมสัมพันธ "ละลาย
พฤติกรรม" เปนกิจกรรมที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสอด
แทรกกิจกรรมที่เนนการระดมความคิด และการทํางานเปนทีม
2. กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องตน เปนการบรรยายหลักกฎหมายเบื้องตนเพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การใชกฎหมายในชีวิตประจําวัน
3. กิจกรรมสันทนาการ “The Choice” โดยใชเกมเปนสื่อ เปนกิจกรรมที่สรางบรรยากาศสนุกสนาน ใหทุกคนกลาแสดงความคิดตางๆ
พรอมทั้งอยากมีสวนรวมในกิจกรรมตอไป
4. กิจกรรม "จุดไฟฝน" เปนการแนะแนวการศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. กิจกรรมใหความรูทางดานกฎหมายอาญาเบื้องตน กฎหมายมรดก และกฎหมายเอกเทศสัญญา (คํ้าประกัน จํานอง ขายฝาก) ที่ดิน แกคน
ในชุมชนบานโพนเพ็กและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยอาจารยนรากร วรรณพงศ อาจารยดารณี ราชภูเขียว และอาจารยกัญญารัตน โคตรภูเขียว
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. กิจกรรมถอดบทเรียน เปนการระดมสมองรวมกันระหวางนองนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมและพี่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร
เพื่อประมวลผลสิ่งที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาปญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปการศึกษา 2561 เพื่อใหนักเรียนและชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเบือ้ งตน เพือ่ นําไปใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวติ ทัง้ เปนการเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดฝก ฝนตนเองในดานจิตอาสา ใหความรูก ฎหมาย
แกชุมชน พัฒนาสูการเปนนักกฎหมายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิติทัศนะรับใชสังคม

ศูนยสิทธิมนุษยชนภาคอีสานจับมือภาคีเครือขาย มุงสงเสริมการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
พรอมจัดเสวนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ที่ผานมา ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สํานักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดําเนินโครงการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หองแกรนดพาวิลเลียน ราชาวดี รีสอรทแอนด โฮเทล
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โดยการดําเนินโครงการในครัง้ นีไ้ ดมี พิธลี งนามภาคีเครือขายหองเรียนรูส ทิ ธิมนุษย
ชนและสันติศกึ ษา โดยลงนามบันทึกความเขาใจเรือ่ ง “เครือขายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” เพือ่
สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูด า นสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา กับโรงเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ขอนแกน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 9 แหง
นอกจากนี้ยังมีมีปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “สิทธิมนุษยชนกับพลังของคนรุนใหม”
โดยนางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึง่ ไดกลาวถึง “พลังของ
คนรุนใหม” เปนพลังที่มีความสําคัญและมีความจําเปนในการคุมครองและสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการทําหนาที่ในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ
และการเสวนาเรื่อง “Human Rights and Global Citizen จากมุมมองของคนรุน
ใหม” โดยผูแ ทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนแตละคณะ ซึง่ นักศึกษาไดนาํ เสนอมุมมอง
วาคณะตาง ๆ ตืน่ ตัวเรือ่ งสิทธิมนุษยชนอยางไร และจะนําพาสังคมไทยกาวขามปญหาความ
ขัดแยงไปสูสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอยางไร และการแสดงสุนทรพจนประกอบสื่อใน
หัวขอ “ Imagine all the people living life on Peace one day equal” ประกอบดวยโรงเรียน
ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฝายมัธยม (ศึกษาศาสตร)
รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “บทบาทเยาวชนกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยมีเยาวชนที่ทํางานสงเสริมสิทธิในพื้นที่ ไดมาแลกเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทํางานในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกลุมเยาวชนเขารวมจํานวน 5 กลุม ไดแก กลุมจิตตปญญาและภาวะผูนําทางจริยธรรม
กลุมลุมนํ้าโขงศึกษา กลุมเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี เยาวชนกลมรักษลํานํ้าพอง และกลุมเพื่อนเพื่อน และกิจกรรมชวงทายมี
การประชุมกลุมยอย หองสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเครือขายนักศึกษาเรียนรูสิทธิมนุษยชน
นําเสนอผลงานของการเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่ผานมา
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเปนจุดเริ่มตนในการเชื่อมโยงกับ
เครือขายทั้งโรงเรียน กลุมเยาวชน และนักศึกษา ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน และการเปดพื้นที่ใหคนรุนใหมไดเสนอ
มุมมองสิทธิมนุษยชนจากเสียงของคนรุนใหม นอกจากนี้การสรางเครือขายกับโรงเรียนที่รวมเปนภาคีเครือขาย นับเปนกาวสําคัญในสรางคนรุนใหม
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไปสูกลุมเยาวชนในระดับโรงเรียนตอไป

กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 : พันธะการสรางนักกฎหมายใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จัดกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 พันธะการสรางนักกฎหมาย
ใหมนี ติ ทิ ศั นะรับใชสงั คม (Missions on Legal Mindset Establishments for Social
Engagement and Morality) โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แตกตางจาก
ทุกป นักศึกษาตางนําตนไมแทนพานดอกไมธปู เทียนเพือ่ แสดงความรักและเคารพ
ครูอาจารย
การสอนคนเหมือนการปลูกตนไม ครูอาจารยทําหนาที่พรวนดินรดนํ้า
ใสปุย ดูแลเอาใจใส เพื่อใหตนไมไดเติบโตและแข็งแรง ในโอกาสกิจกรรมวันไหว
ครูนักศึกษาจึงไดนําตนไมนานาชนิด เชน ตนสักทอง ตนวาสนา ตนกาลพฤกษ
เปนตน มาไหวบชู าครูเพือ่ ฝากตัวเปนศิษยใหครูชว ยดูแล คณะนิตศิ าสตร ในฐานะ
โรงเรียนสอนกฎหมายแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน อันเปนสถานที่บมเพาะและ
ผลิตบัณฑิตทางดานกฎหมายที่คํานึงถึงทักษะทางวิชาการ ทักษะที่จําเปนตอการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และทักษะ Non-Technical ไดมุงพัฒนาหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต เพื่อผลิตบัณฑิตใหตอบโจทยและสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมาย
ปลูกฝงเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม นักศึกษาก็เหมือนตนไมซึ่งตนไมแตละชนิดชอบดินและนํ้าตางกัน มี
หลายแบบที่มีความชอบ มีจุดเดนแตกตางกันไป ในกิจกรรมครั้งนี้ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดมีการแนะนํากลุมตาง ๆ ใหนักศึกษาที่
สนใจเขารวมในการทํากิจกรรมเสริมทักษะตาง ๆ ตามควานถนัดและสนใจ เชน กลุมกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักฎหมายยุคใหม
(Young Smart Lawyer) ประกอบดวย กลุม จิตตปญญาและภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม กลุม Moot Court เปนตน ซึง่ ขับเคลือ่ นโดยคณะกรรมการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตรของคณะฯ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุมเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดย
มี คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นป เปนสวนสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ที่ใชหลักการของ Interactive
learning เขามามีบทบาทในหลักสูตรของคณะ เพื่อกระตุนการเรียนรูของนักศึกษา มุงสูการพัฒนาทักษะทางปญญานิติทัศนะรับใชสังคมและเปดพื้นที่
การเรียนรูและปฏิบัติการ โดยเชื่องโยงกับหลักสูตร รายวิชา และโครงงาน อีกดวย
การบมเพาะและผลิตบัณฑิตก็เหมือนการปลูกตนไมใหเติบใหญ ครูผูสรางมีความภาคภูมิใจและรอดูการเจริญเติบโตของเหลาบรรดาลูกศิษยที่
ประสบผลสําเร็จและทําหนาทีช่ ว ยเหลือและรับผิดชอบตอสังคมตอไป พิธไี หวครู ในครัง้ นีไ้ ดสะทอนถึงคุณคาทางจิตใจ สะทอนถึงความผูกพันใกลชดิ
ระหวางครูกบั ศิษย ใหเห็นถึงความกตัญูรคู ณ
ุ ของสังคมไทยตอผูม พี ระคุณ ใหเห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูตอ ศิษย และสะทอนถึงความละเอียด
ออนทางจิตใจ โดยในโอกาสนี้เหลานักศึกษาคณะนิติศาสตร ไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู อาจารย ซึ่งเปนผูที่ใหความรู ดังคําโบราณทานกลาววา
“ศรตองมีพิษ ศิษยตองมีครู”
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เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงพื้นที่ออกคายศึกษาเรียนรูวิถีชุมชน ณ โรงเรียน
บานหวยยางสะอาด อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน รวมกับกลุมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนบานหวยยาง นักศึกษาไดมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
สภาพปญหาตาง ๆภายในชุมชน ในเบื้องตนพบวา หมูบานดังกลาวประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าทําการเกษตร ปญหาดินเสื่อมสภาพ ปญหา
การบุกรุกปาชุมชน
นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
โดยทีมวิทยากรไปใหความรูชาวบานในการทําปุยหมักชีวภาพ การทํานํ้าหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้นักศึกษายังชวย
ชาวบานจัดทําเลาไก ปรับปรุงแปลงปลูกผักของโรงเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารอินทรียภายในชุมชน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันของนักศึกษาจากคณะตาง ๆ ทั้งคณะนิติศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเกษตรศาสตร วิ ท ยาลั ย การปกครองท อ งถิ่ น โดยมี ก ารนํ า องค ค วามรู  ที่ นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคนถนั ด ไปปรั บ ใช เ พื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนให ยั่ ง ยื น
โดยโครงการดังกลาวมีอาจารยกชพร มุสกิ บุญเลิศ ผูช ว ยคณบดีคณะนิตศิ าสตร และอาจารยอษั ฎาวุธ วสนาท เปนอาจารยทปี่ รึกษา และไดรบั ทุนสนับสนุน
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
นายเชิดพงศ นารี นักศึกษาชั้นป 4 ประธานคายในครั้งนี้ ไดกลาวความรูสึกวา "มีความตั้งใจในการทําโครงการในครั้งนี้เปนอยางมาก
โดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จะแบงออกเปน 2 ชวงคือ วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ศูนยการเรียนรู อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
และวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ บานหวยยาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน จากการทํากิจกรรมดังกลาวทําใหไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับชุมชน และการเรียนรูการทํางานกับเพื่อนตางคณะที่ถือวาเปนความแตกตางที่ลงตัว"
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