หนา

ฉบับประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

“ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการศึกษาวิชานิติศาสตรแบบTraditional จําเปนตองปรับตัวไปสูนิติศาสตรเพื่อการ
พัฒเฉพาะผู
นาโดยใหส
ความสํ
คัญกับการกํ
าหนดเป
าหมายและยุ
ทธศาสตร
ใหกนาวทั
นความเปลี
่ยนแปลง”
ำเร็จาการศึ
กษาปร�
ญญาตร�
ทุกสาขา
(ยกเว
สาขานิ
ติศาสตร
)

การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)
และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21มีเปาหมายหลักคือ
1. บัณฑิตกฎหมายที่มีความรอบรูนิติทัศนะและคุณธรรม
2. หลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
3. การจัดการศึกษาที่ยืดหยุนหลากหลายและบูรณาการขามศาสตร
4. การจัดระบบนิเวศทางนิติศาสตร
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯจึงกําหนดยุทธศาสตร 6 ดาน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศนสูการเปนโรงเรียนสอน
กฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคมดังนี้
(1) Learning Outcomes คือ การผลิตบัณฑิตใหตรงตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร
(2) Life long Learning คือ การสรางมูลคาเพิ่มใหแกนักศึกษาและบัณฑิต
ในการตอยอดการเรียนรูระดับกาวหนาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary คือ การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษา การเรียนรูใหมีรูปแบบที่ยืดหยุน หลากหลาย และบูรณาการ
ขามศาสตร
(4) Jurisprudence Ecosystem คือ การสรางระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร เพื่อปลูกฝงกระบวนทัศนของนักนิติศาสตร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูกฎหมายในยุคดิจิทัล
(5) Co-Creation คือ การสรางพืน้ ทีร่ ว มทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจยั และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมดานกฎหมาย
และงานยุติธรรม
(6) Result Based Management คือ การสรางระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อขับเคลื่อนคณะในทุกมิติ

คณะนิติศาสตร ดําเนินการประชุมคณาจารย แลกเปลี่ยนองคความรู สื่อสารขอมูลตางๆ ระหวางคณาจารยของคณะ เพื่อขับเคลื่อน
คณะในทุกมิติและตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
(1) การเสนอโครงการที่ตอบโจทยยุทธศาสตรคณะ ประจําป 2563 ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 Learning Outcome
ยุทธศาสตรที่ 2 Lifelong Learning ยุทธศาสตรที่ 3 Faculty of Choice : Multi-Disciplinary ยุทธศาสตรที่ 4 Co-Creation ยุทธศาสตรที่ 5 Jurisprudence
Ecosystem และยุทธศาสตรที่ 6 Result Based Management
(2) การพัฒนาระบบการสอน E-Learning เพื่อตอบโจทยในสายวิชาชีพกฎหมายในรูปแบบของ Learning Outcome เปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตของคณะนิติศาสตร โดยในอนาคตคณะนิติศาสตรจะขยายวงกวางบูรณาการไดกับทั้งมหาวิทยาลัย
(3) เปาหมายการรับนักศึกษา เพือ่ ตอบโจทยนกั ศึกษารุน ใหม การใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใหมากขึน้ ซึง่ แนวโนมการพัฒนาของ
องคกรตองการใชศักยภาพสูงสุดของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทางคณะมีการปรับตัวโดยการสราง CRM (Customer Relation Management) อาจารย
ทุกทานจะตองมีการเตรียมความพรอมในดานการพัฒนาศักยภาพ เพื่อดํารงตําแหนงในสายการบริหารงานไดในอนาคต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอาจารยประจําคณะ เปนประจําทุกเดือน เพื่อใหคณาจารย
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน รวมถึงถายทอดองคความรูตาง ๆ ทางดานการจัดการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เปนพลังสําคัญสรางนักกฎหมายรุน ใหมใหมนี ติ ทิ ศั นะรับใชสงั คมตอไป

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาควารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
การแขงขันการประนอมขอพิพาทจําลองในขอเท็จจริงเชิงพาณิชย “National Mediation Competition 2019”

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ไดจัดการแขงขันเทคนิคการประนอมขอพิพาท "National Mediation Competition
2019" โดยการแขงขันจัดใหมีสถานการณจําลองขอพิพาทเชิงพาณิชย ทั้งนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ไดทําการคัดเลือกทีมผูแขงขันจากสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ และมีทีมที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศจํานวนทั้งสิ้น 18 ทีม โดยทีมจากคณะนิติศาสตร ผานเขารอบจํานวน 2 ทีม ไดแก
ทีมที่ 1 ประกอบดวย นายณัชพล นิลเพ็ชร นักศึกษาชั้นป 4 และนางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย นักศึกษาชั้นป 4 ทีมที่ 2 ประกอบดวย นางสาวเกียรติสุดา
แสนยานุภาพ นักศึกษาชั้นป 4 นางสาวศิโรรัตน ศิริสรอย นักศึกษาชั้นป 3 โดยทําการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ โดยตัวแทนทีมที่ 2 ไดรบั รางวัลชนะเลิศพรอมรับทุนการศึกษาจํานวน 30,000 บาท ซึง่ ตัวแทนจากคณะนิตศิ าสตรมอี าจารยปริศนา
คําชาย และอาจารยสุชาติ แนวประเสริฐ เปนที่ปรึกษา
สําหรับการประนอมขอพิพาท การเจราตอรองถือเปนทักษะที่จําเปนและเปนบทบาทสําคัญสําหรับนักกฎหมายรุนใหมในศตวรรษที่ 21
ในการประนอมขอพิพาทเชิงพาณิชยและในกระบวนการยุติธรรม เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการความขัดแยงและยุติขอพิพาทไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดความสมานฉันทในสังคม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะสถาบันในการสรางนักกฎหมายรุนใหมไดใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมอันเปนสราง
ทักษะที่จําเปน นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ แลว ซึ่งถือวาทักษะที่จําเปน (Non-technical Skill) อาทิ ทักษะการพูด
ทักษะการเจรจาตอรอง ความคิดสรางสรรค ภาวะความเปนผูน าํ เปนตน มีความสําคัญในการใชชวี ติ และการทํางานในยุคปจจุบนั เปนอยางมาก นอกจาก
นี้ยังมีการสรางสภาพแวะลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษาและสรางนิติทัศนะใหมีความรับผิดชอบรับใชสังคมตอไป

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ควา 2 รางวัลเกียรติยศ รางวัลองคกรดีเดนแหงป 2562
(Organization of the year 2019)

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคณะที่มุงผลิต
บัณฑิตใหถึงพรอมดวยความรูทางปญญาและทักษะที่สัมพันธ
กับวิชาชีพ การจัดการศึกษาของคณะเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
ทางวิ ช าการและมาตรฐานทางวิ ช าชี พ เป น การเรี ย นรู  อ ย า งมี
เป า หมาย เน น การใช ค วามรู  ส ร า งนวั ต กรรมเพื่ อ สนองตอบ
ตอการปรับตัวเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูยุคโลกาภิวัฒน
(Globalizing Knowledge-based Economy) เพราะการเรียนรูย คุ ใหม
การเรียนและการทํางานจะกลายเปนสิง่ เดียวกัน การเรียนคือความ
ทาทายตลอดชีวิต มุงใหนักศึกษาสรางการคนหา สรางความเปน
เลิศเฉพาะตัวเพื่อเปนพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอยางยั่งยืน และ
สงเสริมทักษะ Soft skills พรอมกับมีการ Share resources ใหกับ
สังคม นอกจากนี้ คณะจัดการศึกษาโดยการสรางระบบนิเวศแหงการเรียนรูที่ครบวงจรและทันสมัย (Lifelong Learning Ecosystem) โดยใหผูเรียน
มีปฏิสมั พันธและมีสว นรวมในการเรียนสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชได มีการศึกษาคนควา ลงมือปฏิบตั ิ มีการเชือ่ มโยงองคความรูจ ากนักศึกษาผาน
กระบวนการวิจยั บริการวิชาการ นําไปสูก ารถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมผานกระบวนการมีสว นรวมใหกบั ชุมชนกอเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ในการนี้ มูลนิธเิ พือ่ สังคมไทยเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของคณะทีม่ ผี ลลัพธออกมาอยางเปนรูปธรรมกอใหเกิดประโยชนตอ สังคม
และประเทศชาติในหลากหลายดานดวยกัน อีกทัง้ ยังมีการบูรณาการในหลายศาสตรเพือ่ สนองตอบตอการพัฒนากําลังคน นําไปสูก ารพัฒนาประเทศ
อยางยัง่ ยืน จึงไดมอบรางวัลเกียรติยศ รางวัลองคดเี ดนแหงป 2562 (Organization of the year 2019) ใหกบั คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
1. รางวัลองคกรดีเดน สาขา สงเสริมสิ่งแวดลอมและพลังงาน
2. รางวัลองคกรดีเดน สาขา สิทธิมนุษยชน โดยศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจํา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยมีอาจารยวรวิทย ไชยตา หัวหนาสํานักงานคณบดี และอาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดีฝายการบริหารเครือขายทางวิชาการ
เปนผูแทนเขารับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานในพิธี ณ หองชัยพฤกษ หอประชุมกองทัพ
อากาศ กรุงเทพมหานคร

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.

เสวนาวิชาการ
“ขบวนการทางสังคม (Social Movement) :
ทฤษฎีและบทเรียนจากสังคมอเมริกา”
สรางกระบวนการคิดและทักษะการตั้งคําถาม

การจัดเสวนาวิชาการขบวนการทางสังคม : ทฤษฎี
และบทเรียนจากสังคมอเมริกา โดย นักศึกษากลุม จิตตปญญา
และภาวะผูนาํ ทางจริยธรรม รวมกัน ศูนยศึกษาและประสาน
งานดานสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรวม
กันแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและแนวคิดในเรื่องของขบวนการ
ทางสังคม และการฝกทักษะการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น
ทางสังคม
โอกาสนี้ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยกิตติ
บดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตรไดกลาวเปดกิจกรรมและรวมวงเสวนา โดยไดกลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา “มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับ
บทบาทของมหาวิทยาลัยทีม่ ตี อ การชวยเหลือสังคม (Social Contribution) และ ประเด็นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณปจ จุบนั (Social Issue) โดย
นักนิติศาสตรตองมีฐานความรูทางสังคมที่มีหลักการและทฤษฎี ฝกการตั้งคําถามเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยางไร”
และไดรบั เกียรติจาก นางสาวอัชฌา เปรมฤดีเลิศ นักศึกษาปริญญาเอก Department of Sociology University of Califonia, Riverside ไดบรรยาย
อธิบายเกี่ยวกับ แนวคิดกระบวนการทางสังคม (Social Movement) อาทิ แนวคิดของ Goodwin & Jasper และ John Loudon McAdam หลังจากนั้น
รวมกันถอดสรุปบทเรียน โดย คุณบํารุง บุญปญญา นักพัฒนาอาวุโส โดยมีนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา ศิษยเกานิติศาสตรรุนที่ 7 เปนผูดําเนินรายการ
ซึ่งนักศึกษาไดสะทอนมุมมองและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการทางสังคม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการจัดการศึกษา การเรียนรูใหมีรูปแบบที่ยืดหยุน
หลากหลาย และบูรณาการขามศาสตร (Multi-Disciplinary) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการปฏิรูปดานกฎหมายและงานยุติธรรม
ของประเทศ เพือ่ สรางนักกฎหมายรุน ใหมใหมที กั ษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ มีทกั ษะทางปญญาและภาวะผูน าํ อีกทัง้ มีนติ ทิ ศั นะรับใชสงั คมตอไป

ชาวนิติศาสตรรวมใจ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย อ.บานไผ จังหวัดขอนแกน

หลังจากอิทธิพลของพายุโพดุลพัดผานประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผานมา ทําให
ฝนตกหนั ก เกิ ด นํ้ า ท ว มเขตชุ ม ชนอํ า เภอบ า นไผ จั ง หวั ด ขอนแก น บ า นเรื อ นพั ง เสี ย หายกว า 100
หลังคาเรือน ซึ่งตอนนี้สถานการณระดับนํ้าไดลดลงแลว แตชาวบานยังประสบปญหาขาดแคลนนํ้าดื่ม
และสิ่งของอุปโภคบริโภค บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกันจัด
ทําอาหารและบริจาคสิ่งของ พรอมสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยจํานวน 20,000 บาท โดยมีอาจารย
ปริศนา คําชาย ผูช ว ยคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษารวมแรงรวมใจกัน สงมอบสิง่ ของ
และกําลังใจใหชาวบานตามจุดตาง ๆ
หลังจากการลงพืน้ ทีใ่ นครัง้ นี้ พบวา นอกเหนือจากสิง่ ของอุปโภคบริโภคแลว ชาวบานยังตองการ
ความชวยเหลือเกี่ยวกับกําลังในการเก็บกวาด เก็บขยะและรถนํ้าฉีดลางคราบสกปรกตามบานเรือน
โดย ณ ขณะนี้ขยะเริ่มสงกลิ่นเหม็นแลว และนอกจากปญหาบานเรือนพังเสียหายทั้งหลังแลว สิ่งที่
ตองชวยเยียวยาคือสภาพจิตใจของคนที่ประสบภัย ซึ่งทางคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจะได
ชวยรวมพลังจิตอาสาเพื่อลงพื้นที่ชวยเหลือชาวบานตอไป
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