หนา

ฉบับประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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่ 14 มีนาคม2561
ทีผ่ า นมา) ผูช ว ยศาสตราจารย
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเววันนทีสาขานิ
ติศาสตร

กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ไดเปนผูแทนคณะ
เขารับพระราชทานรางวัลฯเทพทองประเภทองคกรดีเดน
ครัง้ ที1่ 8 ประจําป2561 ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรม
มหาราชวังกรุงเทพมหานครในการเขารับรางวัลในครัง้ นี้
ผศ.กิตติบดี ใยพูล ไดกลาวชื่นชมศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ความวา “ขอชื่นชมศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่ชวยกันสรางผลงานและชื่อเสียง
เปนที่ประจักษใหกับสถาบันอันสงผลให“คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน”เปนที่ยอมรับและไดรับการประกาศเกียรติคุณจากหนวยงาน
ภายนอกอยางตอเนื่อง”
นอกจากนี้ในงานพระราชทานฯมีการประกาศเกียรติคุณดังนี้ “คณะเปนองคกรที่ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายการบริการวิชาการแกสังคมและ
สงเสริมงานวิจยั ดานนิตศิ าสตรและความยุตธิ รรมทางสังคมเปนองคกรทีม่ งุ เนนความซือ่ สัตยและยุตธิ รรมพัฒนาประชากรของชาติใหมคี ณ
ุ ภาพนํา
ความรูความสามารถมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหดียิ่งขึ้น”
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานในฐานะโรงเรียนสอนกฎหมายแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน กวา 10 ป คณะนิติศาสตรไดผลิตบัณฑิต
ออกสูสังคมที่อยูในทั้งหนวยงานยุติธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่รวมกันสรางผลงานและชื่อเสียงเปนที่ประจักษ จนไดรับการยอมรับและรางวัล
อยางตอเนื่อง
พ.ศ.2558 รางวัลพัฒนาการศึกษาดีเดนแหงป
พ.ศ.2559 รางวัลนักบริหารดีเดนแหงปประจําป2559
พ.ศ.2560 รางวัลองคกรเครือขายกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ.2561 (ปจจุบัน)รางวัลพระราชทาน ประเภทองคกรดีเดนประจําป2561

"ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2561"

เมื่ อ วั น ที่ 29 มี น าคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิ ติ ศ าสตร นํ า โดย
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ บ ดี ใยพู ล คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร พร อ มด ว ยคณะกรรมการ
ประจําคณะ ดําเนินการประชุมครั้งที่ 3/2561 เพื่อวางแผนพัฒนาขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของคณะในดานตาง ๆ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน

"ประชุมสื่อสารองคกร คณะนิติศาสตร"

วั น ที่ 29 มี น าคม 2561 เวลา 20.00 น. คณะนิ ติ ศ าสตร
นํ า โ ด ย ผ ศ . กิ ต ติ บ ดี ใ ย พู ล ค ณ บ ดี ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร 
ไดประชุมสื่อสารองคกร ถายทอดแผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3
(2562-2581) ใหกบั บุคลากรคณะนิตศิ าสตร เพือ่ รับทราบทิศทาง
การพัฒนาคณะและรวมกันดําเนินงานขับเคลื่อนคณะไปยังเปา
หมายในการเปนโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติ
ทัศนะรับใชสงั คม ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน สําหรับแผนระยะที่ 3 ของคณะตัง้ อยูบ นหลักการพึง่ พาตนเอง ความสามารถในการแขงขัน และความ
รับผิดชอบตอสังคม มุงสรางนวัตกรรมดานกฎหมายรองรับตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองตอนโยบายการขับเคลื่อนประเทศและมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และไดใหความสําคัญกับ 1.การสรางนักกฎหมายรุน ใหมทมี่ ที กั ษะทางปญญาศตวรรษที่ 21 2.การเชือ่ มโยงกับหนวยงานกฎหมายและงาน
ยุตธิ รรมในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรของประเทศ และ 3.การสรางนวัตกรรมทางสังคมเพือ่ ความยุตธิ รรมทางสังคมและในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.กิตติ
บดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ในฐานะตัวแทนของคณะไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับอาจารยพงศจรัส รวยรํ่า ในโอกาสไดรับการโปรด
เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ดวย

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

นําเสนอผลงานสายสนับสนุน มุงสูความกาวหนาในสายอาชีพ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร ไดดํานินโครงการการนําเสนอผลงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ทีแ่ ตละบุคคลไดจดั ทําตามหัวขอและตามภาระงานของตนเองทัง้ นีเ้ พือ่ เปนประโยชน
ในการพัฒนาผลงานเพื่อมุงสูตําแหนงที่สูงขึ้นตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจําคณะ เปนประธานในการเปดโครงการดังกลาว ทั้งนี้ยังไดรับ
เกียรติจากผูท รงคุณวุฒทิ งั้ ภายในและภายนอกคณะเพือ่ รับฟงการนําเสนอและใหคาํ แนะนําเพือ่ เปนประโยชน
ในการพัฒนาผลงาน ประกอบดวย อาจารยวรวิทย ไชยตา หัวหนาสํานักงานคณบดี คุณเพ็ญนภา วันสาสืบ
ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคุณวาสนา ถวิลเชือ้ ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก
จากคณะเภสัชศาสตร

“เสริมศักยภาพบุคลากร สูความเปนมืออาชีพ รุน 2”

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมคี วามเปนมืออาชีพ ในรุน ที่ 2 เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคลากรใหมีความเหมาะสม พัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา
ความมั่นใจในตนเอง และสรางภาวะผูนําในการทํางานอยางมืออาชีพ ซึ่งมีผูเขารวมอบรมเปนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของคณะ จากกลุมงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานการเงินพัสดุ งานแผนและ
ประกันคุณภาพ และงานทรัพยากรบุคคลของคณะเขารวมจํานวน 18 คน ในการอบรมมีทั้งภาคบรรยายและ
ภาคปฏิบัติ โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและระบบคุณภาพ นําโดย อาจารยอาจารย
สุทธิพงศ เมธาภิวัฒน และทีมวิทยากร
คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็กเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึง่ มีสว น
สําคัญในการขับเคลื่อนงานของคณะ สนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารและคณาจารย พรอมทั้งใหบริการกับนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่
เขามาติดตอ การพัฒนาศักยภาพดังกลาวจึงถือเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของคณะ ในการสรางความนาเชื่อถือ และสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
คณะ ที่เปนสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายใหมีนิติทัศนะรับใชสังคมตอไป

"คณะผูบริหารรวมชมละครเวที ชมรมนิติศาสตรการละคอน บรรพ 8 เรื่อง มรรตยะ"

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. คณะนิติศาสตร นําโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร พรอมดวย พลเอกนิพนธ สีตบุตร
ประธานที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร อาจารยสุรสีห โกศลนาวิน ที่ปรึกษาประจําคณะ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และบุคคลากรรวมชมและให
กําลังใจนักศึกษาทีมงาน นักแสดง นอกจากมีการมอบทุนสนับสนุน และรางวัลการประกวดบทความ ภาพถาย ดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
ใหกับผูชนะเลิศการประกวดประเภทตางๆ ดวย

“การอบรมโครงการศาสตรและศิลปแหงวาทวิทยาสําหรับนักกฎหมาย รุน 4"
การอบรมโครงการศาสตรและศิลปแหงวาทวิทยา
สําหรับนักกฎหมาย รุน 4วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 โดย
วิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูดอิมแพค
นําโดย อาจารยทินววัฒน มฤคพิทักษ อาจารยอาจารยทิน
วัฒน มฤคพิทักษ อาจารยสมปอง ดวงไสว อาจารยวีระศักดิ์
จิตตะวิริยะพงศ อาจารยสมชาย หอมกระหลบ อาจารยสยาม
เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อาจารยคงรัตน รอยบาง และอาจารยอรพินทร
พงศโชคชัย เพื่อมุงเสริมสรางทักษะที่จําเปนใหนักศึกษาตอ
การประกอบวิชาชีพในดานกฎหมาย คือ ทักษะการสื่อสาร
และการเสริมสรางบุคลิกภาพใหเหมาะสมตอการปรากฎตัว
ตอหนาสาธารณะชน พรอมทั้งการเสริมสรางนิติทัศนะรับ
ใชสังคมของบัณฑิตคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตอไป

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.
"ปจฉิมนิเทศวาที่บัณฑิตทางกฎหมายพรอมเสริมทักษะตางๆ ที่จําเปน เตรียมพรอมสูการรับใชสังคม"

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน เพื่อเตรียม
ความพรอมนักศึกษาของคณะสูการเปนบัณฑิตทางกฎหมายออกสูสังคม ใหมีความพรอมทั้งดานวิชาการดานกฎหมาย และทักษะที่จําเปน
ตอการประกอบวิชาชีพ พรอมดวยทักษะการเรียนรูเชิงสหวิชาการสําหรับศตวรรษที่ 21 ใหนักศึกษากาวสูวิชาชีพดานกฎหมายอยางภาคภูมิใจ
ในกิจกรรมครั้งนี้คณะไดมีการเตรียมความพรอมทักษะดานตาง ๆ คือ ทักษะการรูจักวางตัวในสังคม ทักษะโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตงาน และ
ทักษะการเขาสังคม โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เขารวมกิจกรรม
กันอยางพรอมเพรียง

"เสริมประสบการณ เรียนรูจากสถานที่จริง"

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 ที่ผานมา รายวิชา 777328
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย อาจารยอนันต ธรรม
ราช ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 และอาจารยพิเศษ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นํานักศึกษา
เรียนรูดูงาน ณ ศาลจังหวัดขอนแกน และ ศาลแขวง
ขอนแก น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ความรู  แ ละการ
ถายทอดจากผูมีประสบการณในการทํางานของศาล
จังหวัดขอนแกน และศาลแขวงจังหวัดขอนแกน

นิติฯ มข. รวม มูลนิธิสื่อชาวบาน นํา นศ.ลงพื้นที่จริง เรียนรูจากฐานชุมชน เสริมสรางนิติทัศนะรับใชสังคม

วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2561 ที่ผานมา คณะนิติศาสตร ไดจัดอบรมหลักสูตร “เรียนรูบนฐานชุมชน” (Community
Project Based Learning) ใหนักศึกษากฎหมายซึ่งไดรับความรวมมือจากวิทยากร มูลนิธิสื่อชาวบาน (มะขามปอม) โดย
คุณพฤหัส พหลกุลบุตร คุณธนาวัตน รายะนาคร และคุณวรวัส สบายใจ สําหรับ Community Project Based Learning
(PBL) คือ เครื่องมือการเรียนรูแบบโครงการบนฐานปญหาของชุมชน ซึ่งถือเปนแนวทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษากฎหมายไดเขาใจรากของปญหาชุมชนอยางแทจริง และสามารถเอาหลัก
ทางกฎหมายมาบูรณาการแกไขปญหาชวยเหลือชุมชนได ถือเปนการเปดหองเรียนขนาดใหญใหนักศึกษาไดเขามามี
สวนรวมในการแกไขปญหาชวยเหลือชุมชน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยทีมวิทยากรไดมีการเตรียมความพรอม Work Shop เครื่องมือ 7 ชิ้น
ไดแก แผนทีเ่ ดินดิน ผังเครือญาติ โครงสรางองคกรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทนิ ชุมชน ประวัตศิ าสตรชมุ ชน ประวัติ
ชีวติ เพือ่ การเรียนรูบ นฐานชุมชุนกอนลงพื้นทีจ่ ริงในเขตชุมชนรอบรัว้ มหาวิทยาลัยขอนแกน หลังจากนัน้ ทีมวิทยากร
พรอมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนํานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนบานโนนมวง นางสาวธัญญลักษณ สิทธิศักดิ์นวกุล นักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ไดเผยความรูสึกวาเปนการเปลี่ยนความคิดของการเขารวมกิจกรรม และเปนการเรียนรู
ที่สนุก ไดเจอกับสภาพปญหาจริงๆ เขาใจถึงปญหาที่แทจริงของชุมชน และสรางทักษะการพูดการถามคนอื่นอีกดวย
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