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คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร ครั้งที่ 6/2561 ยํ้าความสําคัญของการจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร ทําหนาที่ประธานที่ประชุม มีประเด็นหลัก คือ การพิจารณาแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งคณะไดจัดทําแผนงบประมาณที่มุงเนนผลงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการบริหารงบประมาณ
ตองอยูภายใตหลักความคลองตัว หลักการพึ่งพาตนเอง และหลักความมีประสิทธิภาพ
อาจารยประเสริฐ เขียนนิลศิริ (Advisor Committee) ไดใหขอแนะนําถึงความสําคัญตอแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของหลัก
ธรรมาภิบาล เชน เรื่องระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เปนตน
หลักฐานที่เปนรูปธรรมในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล สามารถสะทอนไดจากรายงานผลการตรวจสอบภายในดานการบริหาร
งบประมาณ (การเงินและพัสดุ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึง่ คณะนิตศิ าสตร ผานการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดวยคะแนนสูงถึง 86.96 แตกระนั้นสํานักตรวจสอบภายในไดมีขอแนะนําแกไข ซึ่งคณะจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหระบบการบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบดวย อาจารยประเสริฐ เขียนนิลศิริ (Advisor Committee)
นายจงสุข รัตนะทายะ Committee (External Experts) และอาจารยวรวิทย ไชยตา (Committee) ทําหนาที่ศึกษาขอมูลการนําเงินรายไดของคณะ
ไปลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชน โดยมีความเสี่ยงนอยที่สุดและอยูในขอบเขตตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสะทอนถึงหลักประกัน
ดานความมั่นคงทางการเงินของคณะในอนาคต
อาจารยพงศจรัส รวยรํ่า Committee (External Experts, กรรมการสภามหาวิทยาลัย) ไดใหขอมูลสนับสนุนการนําเงินไปลงทุนดังกลาว
วาสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มีวาระการประชุมอื่นที่สําคัญ ไดแก
(1) การรายงานความพรอมจัดการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2561 รวมถึงรายงานการลงทุนในสิง่ สนับสนุนการศึกษา เชน การกอสรางงาน
กายภาพ ไดแก หอง Interactive 3 หองสมุด การปรับปรุง/เปลี่ยนจอโปรเจคเตอร เครื่องบริการนํ้าดื่ม (ทั้งหมด) ระบบแอรภายในหองเรียน เปนตน
(2) การเตรียมความพรอมรับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร และการตรวจประเมิน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
(3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เปนเงินจํานวน 540,000 บาท (หาแสนสี่หมื่นบาทถวน)
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ประธานฯ ไดมอบหนังสือประทานพระพุทธพจนประจําคณะ ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ใหแกหัวหนา
สํานักงานคณบดี เพื่อใชประโยชนในการเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของคณะตอไป

คณบดี ประชุมรวมอาจารยอศิ ร จันทรวงศ เพือ่ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหมที กั ษะดานกฎหมายธุรกิจ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผานมา ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี
ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตรประชุมรวมกับอาจารยอิศร จันทรวงศ Partner,
Professional Advisory & Law Limited เพือ่ สรางเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนานักศึกษากฎหมายใหมีทักษะดานกฎหมายธุรกิจ (Business Law) ภาย
ใตคอนเซ็ปตCorporate University ซึง่ กําลังเปนทีน่ ยิ มของบริษทั ชัน้ นําหลาย
แหงสําหรับการสรางบุคลากรใหตรงกับความตองการขององคกร/สังคมคณะ
เชื่อมั่นวาองคความรูของภาคเอกชนจะมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตโดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางนักกฎหมายธุรกิจรุน ใหมในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561 ที่ผานมา คณะไดประชุมหารือรวมกันระหวางเครือขายภายใตโครงการหองเรียนรูสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
โดยผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี คณะนิติศาสตร ม.ขอนแกน และผูอํานวยการ, ครูโรงเรียนในเครือขายเยาวชน
สิทธิมนุษยชน 3 แหง ไดแก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา ฯ และโรงเรียนเทศบาลโนนชัย และคณะทํางาน
ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร ม.ขอนแกน ไดกลาวถึงที่มาและความ
สําคัญของการทํางานและแผนการทํางานรวมกัน ซึง่ ทัง้ สามโรงเรียนมีความยินดีทจี่ ะเปด
พื้นที่และทํางานรวมกัน โดยมุงที่จะดําเนินกิจกรรมหลัก 4 อยาง ไดแก
1. กิจกรรมเปดหองเรียนรูสิทธิมนุษยชนและทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU)
2. กิจกรรมสงเสริมสิทธิมนุษยชน
3. เวทีถอดบทเรียนและนําเสนอผลงานของเครือขายในภาคอีสาน
4. เวทีสิทธิมนุษยชนสากล
ทั้งนี้ เพื่อเปนโมเดลนํารองในการปลูกฝงวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้คณะไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางเครือขาย
ในการพัฒนาความรูดานกฎหมายใหกับครูในโรงเรียน โดยจะมีการจัดอบรมกฎหมายระยะสั้นใหกับผูบริหารและครูอีกดวย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. อาจารยวรวิทย ไชยตา หัวหนาสํานักงานคณบดี
ใหการตอนรับบุคลากรจากวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ในโอกาสที่เขามาศึกษาดูงาน
ดานการบริหารจัดการดานการคลังและงบประมาณตามระบบ KKUFMIS (KhonKaen
University Fiscal Management Information System) โดยระบบดังกลาวเปนระบบทีใ่ ชเพือ่
การบริหารจัดการดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย (1) งานแผนและงบประมาณ
(2) งานพัสดุ (3) งานการเงิน (4) งานบัญชี ซึง่ ความสําคัญของระบบ KKUFMIS เปนระบบ
เดียวกัน (Standard) กับที่มหาวิทยาลัยขอนแกนใชเพื่อการบริหารจัดการดานการคลังและ
งบประมาณ นอกจากนี้ ระบบ KKUFMIS ยังตอบสนองตอการดําเนินการภาครัฐดานการตรวจสอบ (Check and Balance) อีกประการหนึ่งดวย
ในการนี้ บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการคลังและงบประมาณของคณะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอบขอซักถามดานการทํางานตามระบบ
KKUFMIS ใหกบั จากบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองทองถิน่ เพือ่ นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสอดรับกับแนวทาง
การบริหารงานดานการคลังและงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน

The Follow-up : พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ

คณะนิตศิ าสตรดาํ เนินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "The Follow-up พัฒนาบุคลากร
ใหมีความเปนมืออาชีพ" เพื่อสรางความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวของบุคลากรและมีทัศนคติที่
ดีและมีความเชื่อมั่นตอองคกร ตองาน ตอเพื่อนรวมงาน รวมถึงการสรางและพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยไดรบั เกียรติอาจารยกชพร มุสกิ บุญเลิศ ผูช ว ยคณบดีเปน
ประธานในพิธีเปดโครงการ และไดรับเกียรติจากอาจารยสุทธิพงศ เมธาภิวัฒน ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาคนและระบบงานคุณภาพ และอาจารยคงรัตน รอยบาง เปนวิทยากรในการฝก
อบรบซึ่งระยะเวลาในการอบรมในครั้งนี้จํานวน 2 วัน ระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
ณ วิชชิ่งทรี รีสอรท จังหวัดขอนแกน

คณะนิติศาสตร นิเทศนักศึกษาฝกงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศาลแขวง และศาลจังหวัดขอนแกน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแกน และสํานักงานอัยการ ภาค 4
วันที 23 กรกฎาคม 2561 สํานักงานทนายความ ดร.ภพธร แกวขัน และสํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน
คณะนิติศาสตร โดยคณาจารยและเจาหนาที่ ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝกงาน รวมพบปะพูดคุยกับเจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อติดตามการ
ฝกงานของนักศึกษา โดยสรุปผลในการนิเทศนักศึกษาฝกงาน ได 3 ประเด็น คือ
1. นักศึกษาทีเ่ ขารวมฝกงาน ไดฝก ประสบการณการทํางานจริง เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตตามหลักสูตร
ที่มีความพรอมในการทํางานเพื่อใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม
2. เพือ่ เปนการแสดงความขอบคุณหนวยงานทีใ่ หความอนุเคราะหรบั นักศึกษาฝกงาน และเปนการสรางเครือขายหนวยงานทางดานนิตศิ าสตร
3. รวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และขอรับขอเสนอแนะจากหนวยงานทีใ่ หความอนุเคราะหรบั นักศึกษาเขาฝกงาน เพือ่ ทางคณะจะไดนาํ มา
ปรับปรุงแกไขในการขอรับการฝกงานนักศึกษาในรุนตอๆ ไป

กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม คณะนิติศาสตร ปการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมตอนรับ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 โดยแบงการจัดกิจกรรมเปนชวงดังนี้
1. คณะผูบ ริหารนําโดยผูช ว ยศาสตราจารยกติ ติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษารุน พี่ นํานักศึกษาใหมไหว
พระพุทธชินสีห พระพุทธรูปประจําคณะนิติศาสตร เพื่อเปนศิริมงคล
2. นักศึกษาใหมเขารับฟงการชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเรียน โดยเจาหนาที่งานบริการวิชาการ และใหคําแนะนําขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคณะ
โดยนักศึกษารุนพี่ ณ หองบรรยาย เพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนอยางถูกตอง และการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการเริ่ม
ตนในการกาวเขาสูการเปนนักศึกษากฎหมาย

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

คณะนิติศาสตร รวมพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2561
วันจันทรที่ 30 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร นําโดย
ผูชวยศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ รองคณบดีฝายบริหาร
งานวิชาการ พรอมดวยผูชวยคณบดี เขารวมพิธีปฐมนิเทศและ
บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา
2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนการ
ตอนรับและใหกําลังใจนักศึกษาใหม โดยบรรยากาศภายในพิธี
เปนไปดวยความอบอุน

คณะนิติศาสตร จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมคณะทํางานกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561คณะนิติศาสตร โดยงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมคณะทํางานกิจกรรมตอนรับ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมาย หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
ตอนรับนักศึกษาใหม ใหแกคณะทํางานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดกิจกรรมทีส่ รางสรรคและสอดคลองกับวิสยั ทัศนของคณะ ในการเปน “โรงเรียนสอน
กฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม” โดยในการอบรมแบงเปนชวงดังนี้
1. พิธีเปดโครงการ โดย อาจารยปริศนา คําชาย ผูชวยคณบดี กลาวเปดงาน พรอมดวย อาจารยกัญญารัตน โคตรภูเขียว โดยไดกลาวใหกําลัง
ใจคณะทํางาน และแนะแนวทางการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมอยางสรางสรรค
2. การบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องตน ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และ สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดย นางกัลยา อารยางกูร พยาบาลชํานาญการพิเศษ และคณะ ทั้งนี้เพื่อใหความรูกับคณะทํางานที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและเตรียมความพรอม
ในการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม
3. การบรรยายเรื่อง บทบาทและหนาที่ของคณะทํางาน และการเคารพ
สิทธิ การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม โดย นายอนุชิต ปสสาสุ พนักงานบริหาร
วิชาการ เพื่อใหคณะทํางานมีความเขาใจถึงบาทบาท หนาที่ ของคณะทํางาน ให
สามารถดําเนินกิจกรรมตอนรับนองใหมไดอยางมีประสิทธิภาพไมขัดตอระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
โดยในชวงทายไดรว มทํากิจกรรมกลุม สัมพันธ เปนการระดมสมองรวมกัน
ตลอดจนการเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขเพื่อใหกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นมีความ
สมบูรณและความเหมาะสมตอไป
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