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เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลือ่ นการปฏิรปู การจัดการศึกษา
วิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายและงานยุติธรรมณ ห้องประชุมส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ในการมอบนโยบายในครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดยุทธศาสตร์ฯ 4 ด้าน คือ (1) การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตของคณะรองรับความเปลี่ยนแปลง
(2) การสนับสนุนการปฏิรปู ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติ
ทัศนะ และยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม (3) การสร้างผลงานวิชาการและงานวิจยั ที่
เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและความยุตธิ รรมทางสังคม และ (4) การสร้าง
โอกาสในการพัฒนาให้แก่บัณฑิตของคณะ
คณะนิตศิ าสตร์ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีและท่านคณบดีวทิ ยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่นที่เป็นพลังขับเคลื่อนส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกฎหมายในครั้งนี้

“คณะกรรมการบริหารชั้นปี ด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมทั้งด้านวิชาการ
และทักษะที่จ�ำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”
วั น ที่ 22 มกราคม 2561เวลา 10.00 น.
คณะกรรมการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3
จั ด ประชุ ม นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
และทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ส� ำ หรั บ
นั ก ศึ ก ษาปี 3 ประจ� ำ ภาคปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2560
ณ ห้องบรรยาย 4 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังและ
เสนอแนะความต้องการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ
มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและสอดคล้องความต้องการ
จากนักศึกษาโดยแท้จริง

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

“คณะนิติศาสตร์ เสริมทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ
ส�ำหรับนักศึกษามุ่งพัฒนานักกฎหมายรุ่นใหม่เป็น Young Smart Lawyer”
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการอบรมศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยา ส�ำหรับนัก
กฎหมาย ณ ห้องประดิษฐ์มนูญธรรม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ความ
ตอนหนึ่งว่า “ในปัจจุบันความจ�ำเป็นของคนเรียนนิติศาสตร์ ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ในหลายๆศาสตร์
ทีเ่ ราเรียนรูจ้ บไป เราเองจ�ำเป็นต้องไปศึกษาประสบการณ์ชวี ติ อีกเยอะแยะมากมาย ซึง่ ในวันนีเ้ ราก็มวี ทิ ยากรทีม่ ากประสบการณ์
มาย่นย่อความรู้ ประสบการชีวิต มาถ่ายทอดเพื่อที่จะพัฒนาเราให้เป็น  Young Smart Lawyer  ให้เป็นที่ประทับใจ ออกไปให้มี
บุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมและเป็นตัวอย่างของนักกฎหมาย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝนก่อนที่จะเรียนจบไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้
นับว่าเป็นเสน่ห์ จะส่งเสริมความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วในทางกฎหมาย ไปสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่เราจะไปติดต่อ
สื่อสารต่อไป…”
โครงการอบรมนีไ้ ด้จดั ขึน้ ส�ำหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 รุน่ รุน่ ละ 3 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 8 – 16 มกราคม 2561มีทงั้ ภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดในที่ชุมนุมชน หลักและวิธีการพูด การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปการ
พูดโน้มน้าวใจ รวมถึงมารยาทสังคมและการวางตัว เป็นต้น ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ทักษะการสื่อสารส�ำหรับนักกฎหมายรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำอาชีพ การคบหาสมาคมผู้อื่น
เพือ่ ให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี วามพร้อมด้านความรู้ ความสามารถด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายต่อไป

"คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jan Tytgat
จาก Toxicology & Pharmacology KU Leuven Belgium"
วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี
คณะนิ ติ ศ าสตร์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ Professor Dr. Jan Tytgatจาก Toxicology
& Pharmacology KU Leuven Belgium ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ Drugs: New Trends, relating to Drugs of Abuse 2017
Edition, Drug Enforcement Administration, U.S. Department
of Justice ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 777 350 นิติวิทยาศาสตร์
โดยมีอาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล และ อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา
เป็นอาจารย์ประจ�ำวิชา

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.
“คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี

เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะ
นิติศาสตร์ น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิ ต ติ บ ดี ใยพู ล คณบดี ด� ำ เนิ น การ
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20
ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการ
ปฏิรปู การจัดการศึกษานิตศิ าสตร์พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอท์
แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ผศ.กิ ต ติ
บดี ใยพู ล คณบดี ได้ ก ล่ า วเปิ ด การ
ประชุมพร้อมถ่ายทอดนโยบายจากทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงนโยบาย
ที่เป็นจุดยืนร่วมอุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนิติศาสตร์ คือ การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) โดยบทบาท
และภารกิจของคณะนิติศาสตร์คือ การผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย การสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัย การบริการสังคมทาง
วิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2561 ไว้ 4 เสาหลัก คือ
เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ เสาหลักที่ 3 การสร้างนิตทิ ศั นะรับใช้สงั คม
และเสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การพัฒนาคณะให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในยุคปัจจุบนั และขับเคลือ่ นการปฏิรปู การจัดการศึกษานิตศิ าสตร์
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ ระบบคิด ให้บัณฑิตทางกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้เป็นผู้มีวิสัย
ทัศน์อย่างสากล พร้อมทั้ง ปลูกฝังระบบคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียน
รู้ให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการนวัตกรรม
ทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุตธิ รรมทางสังคม คณะจ�ำเป็นต้องสร้างเครือ่ งมือ สร้างชุดความรู้ ทีใ่ ช้ได้จริง จึงได้ทำ� การระดม
ความคิดเห็นจากคณาจารย์และแบ่งกลุม่ ย่อยเพือ่ เสนอความคิด เพือ่ ร่วมกันออกแบบทีต่ อ้ งตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ตอบโจทย์งานยุติธรรม สร้างความเข้ม
แข็งให้ชุมชนฐานราก ตอบโจทย์นักศึกษายุคใหม่ (i-Gen หรือ Gen Alpha) และต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์
“เติมเต็ม” และ “ต่อยอด” โดยยุทธศาสตร์คณะ 20 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้อง Small Smart และ Social Responsibility
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