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"การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561คณะนิตศิ าสตร ไดดาํ เนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําเดือน กุมภาพันธ
๒๕๖๑ โดยมีวาระสําคัญเรือ่ ง "ทบทวนภาระกิจจุดแข็งจุดออนทิศทางการพัฒนาคณะนิตศิ าสตร 20 ป พ.ศ. 2561 - 2581"
ณ หองประชุมสํานักงานคณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

“คณะนิติศาสตรขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม”

"อบรมพัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพใหมีความเปนมืออาชีพ"
คณะนิติศาสตร ไดการอบรมเชิงปฎิบัติการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ ในหลักสูตร ศิลปะการพูด
อาวุธของผูนํา ซึ่งไดรับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ นําโดยอาจารยสุทธิพงศ เมธาภิวัฒน
อาจารยเอกกฤษอุณหกานต และอาจารยคงรัตน รอยบาง ระหวางวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน
การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เขารวมอบรมอยางพรอมเพรียงเพื่อเสริมศักยภาพในการทํางาน มีความมั่นใจในการแสดงออกและมีความเปนมือ
อาชีพ ในหลักสูตรมีเนื้อหาที่นาสนใจ อาทิ ศิลปะการพูดตอที่ชุมนุมชน การสรางความเชื่อมั่นและขจัดอาการประหมา กลวิธี
เตรียมการพูดและการสรางโครงเรื่อง รวมถึง จิตสํานึกแหงการบริการ เปนตน

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

คณะนิติศาสตร รวมกับศูนยสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน นํา นศ.เครือขายฯ ลงพื้นที่
"เรียนรูสิทธิ เรียนรูชุมชน" มุงเสริมกระบวนทัศนเขาใจชุมชน เขาใจปญหาและการอยูรวมกันอยางสันติ
เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ
2561 ที่ ผ  า นมา ศู น ย ศึ ก ษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร ว ม
กับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จัดโครงการเรียนรูสิทธิ
เรียนรูช มุ ชน การจัดการทรัพยากร
ชุ ม ชนอย า งมี ส  ว นร ว ม ในเขต
อุทยานแหงชาติภูผามานจังหวัด
ขอนแก น ณ บ า นซํ า ผั ก หนาม
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกนโดย
ไดมีเครือขายนักศึกษาเรียนรูสิทธิ
มนุ ษ ยชน (Student’s Network
for Human Rights@KKU) และ
นักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองทองถิน่ เขารวมกิจกรรมทัง้ หมด จํานวน 40 คน และไดรบั เกียรติจากทานอาจารยสรุ สีห โกศล
นาวิน ประธานคณะกรรมการอํานวยการศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ฯ เขารวมสังเกตการณและพูดคุยแลก
เปลี่ยนกับนักศึกษา
โดยนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ดังนีก้ ารรับฟงและแลกเปลีย่ น การจัดการทรัพยากรรวมกับของภาครัฐกับชุมชน
ภายใตโครงการจอมปา โดยเจาหนาทีอ่ ทุ ยานภูผามานการสํารวจพืน้ ทีท่ าํ เกษตรของชุมชน การทําเกษตรอินทรีย/ เกษตรผสมผสาน
การลงพื้นที่ศึกษาในเขตปาชุมชน และซําตางๆ (ทรัพยากรนํ้า) ที่มีการบริหารจัดการรวมกันการศึกษาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
ที่ถํ้าคางคาวกิจกรรมอาสา “ทําแนวกั้นไฟ”การฟงเทศนเรื่อง “การจัดการทรัพยากรในเขตพุทธอุทยาน” โดยเจาอาวาสวัดปาซํา
ผักหนามการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูนําชุมชนในการอยูรวมกันกับปา วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชน 3 ฤดูทั้งนี้
ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูสิทธิชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชนรวมกัน การไดศึกษาเรียนรูสิทธิในพื้นที่จริง
และมองปญหาชุมชนในหลากหลายมิติ สงผลใหนักศึกษามีกระบวนทัศนที่เขาใจชุมชน ภาครัฐ และการอยูรวมกันอยางสันติ
อันเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาที่จะเปนนักกฎหมายและนักปกครองที่เขาใจสังคม ชุมชน คํานึงถึงความยุติธรรมทางสังคม การ
มีนิติทัศนะที่รับใชสังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน

เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 คณะนิตศิ าสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจดั ทําสัญญาและบันทึกขอตกลงการเขารวม
โครงการตอยอดการศึกษาแบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ประจําป 2561 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดี
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้มีคณาจารย นักศึกษา ผูปกครองรวมพิธีกวา 100 คน ณ หองประชุม
สารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สืบเนื่องจากปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตรเปน
จํานวน 123 แหง ซึ่งในแตละปจะมีผูสําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรจํานวนหลายหมื่น
คน โดยบัณฑิตของแตละสถาบันจะมีจุดเดนอันเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละสถาบัน และเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกบัณฑิตของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งในดานศักยภาพของบัณฑิต โอกาสการมีงานทํา การศึกษา
ตอ รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่มีผลตอความเจริญกาวหนาของบัณฑิต คณะนิติศาสตร ฯ จึงไดจัดโครงการตอยอดการศึกษา
แบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ประจําป 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตของคณะในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และเปนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและ
การศึกษาอบรมวิชากฎหมาย พัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรูมีนิติทัศนะและ
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เปนนวัตกรรมทางสังคมดานกฎหมาย
และความยุติธรรมทางสังคม
รองศาสตราจารย ดร.กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน กลาววา หลักสูตรกาวหนาเปนทิศทาง
ที่มหาวิทยาลัยทุกแหงตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ระบุถึงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร ซึ่งโครงการ
ตอยอดการศึกษาแบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร ประจําป 2561 เปนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะนิติศาสตรและวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เผยวา การจัดทําสัญญาและ
บันทึกขอตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตภายใตโครงการตอยอดการศึกษาแบบกาวหนาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร
ประจําป 2561 เปนการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มแกนักศึกษากฎหมายและบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเตรี
ยมความพรอมบุคลากรทางกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและงานยุติธรรม และยังเปนการสราง
นวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปดโอกาสใหนักศึกษากฎหมายชั้นปที่ 4 สามารถตอยอดการศึกษา
ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
ทัง้ นีโ้ ครงการดังกลาวมีเงือ่ นไขการรับทุน ในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยั และการนําผลงานไปใชประโยชน
ซึ่งการพิจารณาใหทุนเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑของคณะ นอกจากนี้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณไดมาจาก
แผนงานผูสําเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร และแผนงานผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

"โครงการพัฒนาศักยภาพสูความสําเร็จสําหรับนักศึกษาชั้นป 3"

เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร โดย คณะกรรมการบริหารนักศึกษาชั้นป 3 ดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสูค วามสําเร็จสําหรับนักศึกษาชัน้ ป 3 รายวิชา 777 324 กฎหมายวาดวยพยานหลักฐานเพือ่ เตรียมความพรอมดาน
การเรียนของนักศึกษา บรรยายโดยอาจารยอัษฎาวุธ วสนาท ณ หองประดิษฐมนูธรรม 1
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