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ฉบับประจำ�เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

“นิติฯจับมือ คณะบริหารธุรกิจประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ 2 คณะ”

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
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เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ ประชุมหารือเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ ภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การ
จัดการศึกษามีความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
สอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัย

"ประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะ ครั้งที่ 4/2561"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการประจ�ำคณะครั้งที่ 4/2561 เพื่อการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนคณะไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม
ทั้งนี้มีการสะท้อนข้อมูลจากนักศึกษาในโครงการน�ำร่องการจัดการศึกษาของกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เน้นตัวผู้เรียน
เป็นส�ำคัญส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง และการเรียนรูน้ อกห้องเรียน พร้อมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ให้กบั คณะ
กรรมการประจ�ำคณะรับทราบ ให้เห็นถึงผลลัพธ์ทสี่ ะท้อนทัง้ ด้านประสิทธิภาพ และด้านประสิทธิผล ของการจัดการการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวด้วย

"รายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการขยะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว
และอาจารย์ปริศนา ค�ำชาย อาจารย์ประจ�ำวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ
"บทบาท นโยบายและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลนครขอนแก่น" โดยคุณทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส�ำนักส่งเสริมสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น และหัวข้อ"พลังงานหมุนเวียน : เปลี่ยนขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า" โดย คุณปิยะนุช ปัญจพรรค์ หัวหน้าฝ่ายการจัดการคุณภาพน�้ำเสีย
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้น�ำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงานการก�ำจัดขยะภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อศึกษากระบวนการก�ำจัดขยะ
แต่ละประเภท ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็น
ปัญหาส�ำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้น
และบางครั้งมีการก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัญหาดังกล่าวก่อให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยขยะชุมชนที่
เกิดขึ้นสามารถจ�ำแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย และขยะทัว่ ไป โดยขยะแต่ละประเภทจะต้องได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
โดยมีขนั้ ตอนวิธดี ำ� เนินการ ภายใต้หลักการ การลดปริมาณขยะและการใช้ซำ �้ (Reduce and
Reuse) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิตพลังงาน (Energy Recovery) และการ
ก�ำจัดขั้นตอนสุดท้าย (Final Disposal)
ในการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานครัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถน�ำเอาองค์ความรูด้ า้ นกฎหมายสิง่ แวดล้อมบูรณาการเพือ่ แก้ไขปัญหาบรรลุตามเป้า
หมายและเป็นไปตามแนวทางข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในขัน้ ตอนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ติ ลอดจนสร้างเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวอีกด้วย
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“ติ
าวหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายฯ”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กติ ติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ และคณะ ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์
ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมาย
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และทักษะด้านวิจยั และพัฒนาฯ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์
และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภาย
หลังจากการประชุมเสร็จสิน้ คณบดีวทิ ยาลัย
การปกครองท้องถิน่ ได้มอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี
ใยพูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ วาระที่ 2

"รู้ทันสื่อออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0"

วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห ารงานวิ ช าการ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับความรับผิด
ทางกฎหมาย" ในงานประชุมเครือข่ายผู้น�ำชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
รู้ทันสื่อออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีผู้น�ำชุมชนร่วมประชุมกว่า 100 คน ร่วมอบรม
ณ อาคารพุทธศิลป์ ส�ำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเสริมศักยภาพทีมงานพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม"
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดระยอง ในวันแรกได้จัดกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
พร้อมมอบทุนสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานของสถานคุ้มครองฯ ซึ่งท�ำหน้าที่บริการเลี้ยงดู ที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ของใช้ประจ�ำวัน บริการการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม และ
ในกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่ม Workshop ใน 3
ประเด็น "จุดสนใจเพื่อการพัฒนาองค์กร" คือ
1. ในอีกห้าปีขา้ งหน้าอยากเห็นคณะเป็น
อย่างไร
2. อะไรคือสิ่งที่ดึงดูดให้พวกเราท�ำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.อยากเห็นบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของ
คณะเราเป็นอย่างไร
บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

“ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติการตามหน่วยงานและสถานประกอบการ”
วั น อั ง คารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 เวลา 13.30-16.00 น.
คณะนิติศาสตร์ ด�ำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกภาคปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีการศึกษา
2560 ให้หลักคิด ความส�ำคัญและการปฏิบัติ
ตัวในการฝึกงานแก่นักศึกษา โดยท่านอาจารย์
ยศ นาคะเกศ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ฝึกงานของรุน่ พีท่ ฝี่ กึ งานในปีทผี่ า่ นมา รวมถึง
อธิบายขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน โดย งานพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นท�ำให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการฝึกงานภาคปฏิบัติการและเข้าใจการปฏิบัติตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

“นิติฯ ผนึกก�ำลังพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาอย่างครบวงจร”
คณะนิตศิ าสตร์หารือกับท่านผูบ้ ริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี และคณะศึกษาศาสตร์ เพือ่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและก�ำหนด
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก
หลายรูปแบบ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย
สรุปเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ฯ คือ
1. สร้างมูลค่า สร้างโอกาส และสร้างงาน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาอย่างครบวงจร
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Multidisciplinary และ
Interdisciplinary
3. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสี่คณะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน
งานอย่างเป็นรูปธรรม
คณะนิติศาสตร์เชื่อมั่นว่าการผนึกก�ำลังครั้งนี้จะสร้าง Impact output สอดคล้องกับ
ทิศทางการปฏิรปู ประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสูง่ านยุตธิ รรม

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ”
    วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ด�ำเนิน โครงการวิจัยและบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์   ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การท�ำงานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ และ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ
ในการออกค่ายในครั้งนี้พบว่าพื้นที่บ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 215 หลังคาเรือน
มีโรงเรียนระดับปฐมศึกษา  1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองแสง มีครู 3 คน และนักเรียนรวมประมาณ 50 คน ซึ่งยังขาดแคลนสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานในโรงเรียนทีอ่ ยูภ่ ายในชุมชนอันเป็นพืน้ ทีแ่ หล่งเรียนรูส้ ำ� คัญ
ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และชาวบ้านมีความต้องการได้รับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นเกาะป้องกันตัวเองในยามเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ตลอด
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน นักศึกษาได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน คือ ทาสีอาคารเรียน บูรณะหอพระพุทธรูป  ทาสีรั้วโรงเรียน ท�ำเตาเผาขยะ และ
ท�ำศาลาอเนกประสงค์ส�ำหรับใช้ท�ำกิจกรรมของนักเรียนและคนในชุมชน  โดยในแต่ละวันนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มพักกับคนในชุมชนในแต่ละหลังคา
เรือนหรือที่ในค่ายนี้เรียกว่า “บ้านพ่อฮักแม่ฮัก” เพื่อได้ท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น และศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
การท�ำฟาร์มกุ้ง การใช้ใบกาวย้อมผมธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน
ในพืน้ ทีต่ ำ� บลเขาพระนอน อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศกึ ษาหมูบ่ า้ นหนองแสง” เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ทักษะของการวิจยั การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย
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