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การประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะ ครั้งที่ 8/2561

คณะนิติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อน (1) นโยบาย Interactive Learning (2) การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นน�ำของประเทศ และ (3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาคณะ
โดยรวม ดังต่อไปนี้
(1) การขับเคลื่อนนโยบาย Interactive Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กฎหมายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Smart Learning and Smart Classroom เป็นโครงการน�ำร่องการเรียนรู้ยุคใหม่
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามนโยบาย Interactive Learning ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 1.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ
Online 2.การจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ 3. การจัดหลักสูตรการเรียนในรูปแบบ Open Source
คณะเชื่อมั่นว่าการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสอนวิชานิติศาสตร์จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้กฎหมายในมิติใหม่ ๆ เพิ่มทักษะการเรียน
รู้มากกว่าการท่องจ�ำ  รวมถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบ Problem Based Learning ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา
ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21
(2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นน�ำของประเทศ คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีด�ำริร่วมกันในการสร้างเครือข่ายร่วมมือในแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกันในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
โดยผู้บริหารทั้งสามสถาบันได้แก่ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วิสุทธิ
ศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุม
หารือร่วมกันและเห็นชอบในหลักการเพื่อน�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันอย่างเป็นทางการ ใน 4 ประเด็น คือ 1.การแลก
เปลี่ยนนักศึกษา 2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในลักษณะ Showcase 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี
(Show and Share : Best Practice) และ 4.การจัดเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/สื่อสารสนเทศ (Virtual Classroom)
(3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะพิจารณาด�ำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
กฎหมายและวิทยาศาสตร์ ตามนโยบาย Faculty of Choice เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบและรูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลาก
หลาย มุ่งประสงค์ต่อการพัฒนานักศึกษากฎหมายให้มีความรอบรู้และนิติทัศนะ
ในการประชุมครั้งนี้ คณะได้เสนอรายงานประจ�ำปี พ.ศ.2561 ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลการบริหารจัดการคณะอย่างมีธร
รมาภิบาล ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปี รายงานทางการเงิน และการก�ำกับดูแลกิจการ ได้แก่
- รายงานทางการเงิน ประจ�ำปี พ.ศ.2561 (ภาพรวม)
- รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ�ำปีพ.ศ.2561
- รายงานการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจ�ำปีพ.ศ.2561
- รายงานการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการให้แก่นักศึกษา ประจ�ำปีพ.ศ.2561
- รายงานความก้าวหน้าของโครงการน�ำร่องการจัดการศึกษารูปแบบ Interactive Learning
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบในเรื่องส�ำคัญต่อการบริหารจัดการคณะ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิชาการและการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.1 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1.2 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคบัณฑิต)
1.3 การปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม (Interactive Room 4)
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำคณะนิติศาสตร์ (การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)
(3) การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจ�ำปี พ.ศ.2561

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

ความส�ำเร็จของคณะ คือ การรักษาแก่นแท้ในการสร้างคนคุณภาพ และสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง

“นักรณรงค์รุ่นใหม่ หัวใจเคารพสิทธิมนุษยชน”
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ไทยแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Human Rights
Campaigning) ภายใต้บันทึกข้อตกลงกับองค์กรเครือข่าย อันเป็นการบริหาร
เครือข่ายทางวิชาการ และการปลูกฝังกระบวนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
นักศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเรียนรู้สถานการณ์สิทธิมนุษย
ชนในประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเรียนรู้หลักคิดและ
ทักษะการจัดรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน และออกแบบงานรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษย
ชนร่วมกัน
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นงานรณรงค์
เพื่อสร้างนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกฝังให้นักศึกษามีกระบวนทัศน์
ด้านสิทธิมนุษยชน และมุ่งให้นักศึกษาได้น�ำทักษะไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในการสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและ
คณาจารย์ น�ำบัณฑิตคณะนิตศิ าสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึง่ ในปีนมี้ บี ณ
ั ฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากคณะนิตศิ าสตร์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�ำนวนทัง้ สิน้ 274 คน บัณฑิตชายจ�ำนวน 95 คน
บัณฑิตหญิงจ�ำนวน 179 คน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างรูปแบบและแนว
ปฏิบตั ใิ นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นทีอ่ งค์ความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญและสมรรถนะทีเ่ กิดกับตัวผูเ้ รียน เพือ่ ใช้ในการ
ด�ำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช�ำนาญการและความรูเ้ ท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อความส�ำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.
การอบรมเสริมทักษะเขียนตอบทางกฎหมาย โครงการติดอาวุธทางปัญญา

วันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา
การเขียนอธิบายความ โดยผู้บรรยายประกอบไปด้วย อาจารย์ยศ นาคะเกศ อาจารย์ปริศนา ค�ำชาย และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�ำ
รายวิชาหลักกฎหมายเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาฝึกทักษะการเขียนตอบกฎหมายให้นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นส�ำคัญในแต่ละวิชา
รู้จักวิธีการเขียนตอบข้อสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจ�ำนวนมาก
การจัดกิจกรรมและโครงการในแต่ละชั้นปี ที่คณะกรรมการอ�ำนวยการบริหารจัดการศึกษาชั้นปี ก�ำหนดให้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นของนักศึกษา น�ำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้ก�ำหนดจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา การเขียนอธิบายความการจัดโครงการในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นไปภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของคณะ
ที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

นศ. คณะนิติฯ โชว์ผลงานวิจัย ประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม
นักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมาย ในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 600 ผลงาน
สร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารท�ำวิจยั และประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการศึกษาในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อให้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ซึง่ เป็นรายวิชาทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูใ้ นกระบวนการท�ำวิจยั ว่ามีขนั้ ตอนอย่างไร ตัง้ แต่การก�ำหนดประเด็นปัญหา การก�ำหนดเครือ่ งมือในการวิจยั และ
การแสวงหาค�ำตอบ ให้นกั ศึกษาได้นำ� องค์ความรูใ้ นการเรียนตัวบทกฎหมายมาบูรณาการใช้กบั ข้อเท็จจริงทางสังคม พร้อมทัง้ เสนอหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาบนพื้นฐานของการศึกษากฎหมาย จัดท�ำรูปเล่มตามแบบแผนทางวิชาการ และน�ำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับฟัง
โดย อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กล่าวว่า "ส�ำหรับในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาออกเป็น 15 กลุ่ม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำแต่ละกลุ่ม และให้นักศึกษาได้ก�ำหนดประเด็นปัญหา คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมา
เพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญของการเรียนกฎหมาย เพราะนักศึกษาต้องสามารถน�ำองค์ความรูม้ าบูรณาการ
และช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้"
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า
"ในการจัดการเรียนในวิชาวิธวี ทิ ยาวิจยั ทางกฎหมาย นอกจากการเรียนรูท้ กั ษะในด้านวิชาการ ทักษะในการท�ำวิจยั ทีน่ กั ศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและ
น�ำเสนอรูปเล่มส่งอาจารย์แล้ว แต่คณะยังต้องเสริมทักษะจ�ำเป็นอืน่ ๆ เช่น ทักษะการท�ำงานเป็นทีม ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดการน�ำ
เสนอ จึงได้จัดให้มีการน�ำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมทักษะดังกล่าวให้นักศึกษา สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการท�ำงานในอนาคต"
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