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“คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค”

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี รศ.ดร.กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ
นายเดชาวัต แจ้งชืน่ ผูอ้ ำ� นวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามในครัง้ นี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภค (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันด�ำเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีคณะนิติศาสตร์
เป็นผู้ด�ำเนินการ และมีกรอบแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้
(1) ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัย
แก่ประชาชนโดยทั่วไป
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(3) สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ด�ำเนินการ
ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังจะร่วมมือกัน
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ไปสู่นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ได้แก่
"หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์"
โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
(คณะแพทยศาสตร์) ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดชาย บุญประกอบ
(คณะเทคนิคการแพทย์) กรรมการ
3. ดร.กฤติกา ตระกูลงาม (คณะเทคโนโลยี) กรรมการ

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�ำปี 2560

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะนิตศิ าสตร์รบั การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�ำปี 2560
โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุพินดา คูณมี
(คณะแพทยศาสตร์) ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร วรพุทธพร  (คณะเทคโนโลยี) กรรมการ
3. ดร.วรัฐ ลาชโรจน์  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) กรรมการ
4. อาจารย์อภิรดี มิ่งวงศ์  (คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ) กรรมการ
5. อาจารย์ดามร ค�ำไตรย์ (คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ) กรรมการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กติ ติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา และบุคลากรคณะนิตศิ าสตร์
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประชุมร่วมกับ นางวิกานดา พิธรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกอร สีแสง
นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ นักตรวจสอบภายใน
เพื่อรับฟังการน�ำเสนอและสรุปผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ คณะนิติศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 โดยส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
ได้สรุปผลการตรวจสอบและน�ำเสนอใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)
2. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี (Financial Audit)
3. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
๔. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
ทัง้ นี้ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานตรวจสอบภายในด้วยคะแนนสูงถึง ๘๖.๙๖ คะแนน แต่กระนัน้
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้มีข้อแนะน�ำแก้ไขซึ่งคณะจะได้น�ำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลงาน "ความภูมิใจ" คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี คว้า 2 รางวัล Popolar Vote
งาน KKUL Open House 2018

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิตศิ าสตร์ โดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผูช้ ว่ ยคณบดี พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ และนายพชร โนนทิง
ตัวแทนคณะในการน�ำเสนอผลงานวิดิโอเรื่อง “ความภูมิใจ” ที่น�ำเสนอเรื่องราวการท�ำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี ชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/
watch?v=EzgPWU0mptQในงาน KKUL Open House 2018 Innovation Device for Customer Engagement
(ID4CE) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ จัดโดยส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
(2) การบริหารสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ (3) การบริหารองค์กรการจัดการความรู้ (KM)
ซึ่งมีผลงานผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานจาก คณะ
นิติศาสตร์อยู่ในกลุ่ม 2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัล Popular Vote จากผู้เข้าร่วม
งาน และ 2. รางวัล Like and Share สูงสุด
คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี เป็นส่วนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการของ Interactive learning เข้ามามีบทบาทในหลักสูตรของคณะ โดยน�ำหลักการ
แนวคิด วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง คณะนิ ติ ศ าสตร์ นอกจากมุ ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะความรู ้ ด ้ า นกฎหมายแล้ ว ยั ง ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ และ
Non Technical Skill เช่น ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปี ออกแบบกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้เสริมทักษะด้านต่าง ๆ

กิจกรรมฮักแพงเบิ่งแงงน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฮักแพงเบิ่งแงงน้องใหม่
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจ�ำคณะ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้1.การท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน 7 รูป ณ บริเวณศาลาพระพุทธชินสีห์ พระประจ�ำคณะ2.การฟังการบรรยาย
หัวข้อ "คุณธรรมของนักกฎหมายและนิติทัศนะรับใช้สังคมในมุมมองของแต่ละศาสนา"นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ การเลือกชุมนุมกีฬา
กิจกรรมจิตอาสาท�ำสมุด Hamadeเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา และนักศึกษาใหม่ ช่วยให้
นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ปริศนา ค�ำชาย และอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงดังนี้
เวลา 07.00 น. คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา น้อมสักการะถวายพวงมาลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงได้
รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เวลา 09.30 น. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการ
พิจารณาคดี (ศาลจ�ำลอง) โดยผู้แทนศาลแขวงขอนแก่น กล่าวแนะน�ำพิจารณาคดีของศาล ณ ห้องพิจารณาคดี
ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่นเวลา 13.00 น. ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับ
อุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษาโดยทีมจากคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รบั รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย นางสาวมัณฑิตากุลสุวรรณนักศึกษาชั้นปีที่ 4
นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายชัยมงคล แท่นหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบไปด้วย
นางสาวปะกายเนตร ธงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงพุทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรัการสอบปิ
้วนิตดิศเล่มาสตร
มข.ณฑิต ปีการศึกษา 2560
วิจัย นักศึกษาภาคบั

วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2561คณะ
นิตศิ าสตร์ได้จดั ให้มกี ารสอบปิดเล่มวิจยั ซึง่
เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอน
ในวิชา 777 400 วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย
ส�ำหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคการศึกษา
ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และใช้ทักษะการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม จากการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษา
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค�ำแนะน�ำ  ตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จนมาถึงการน�ำเสนอเพื่อสอบปิดเล่มวิจัยในครั้งนี้
ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจ�ำนวนมากโดยนักศึกษาได้น�ำเสนองานวิจัย ต่อกรรมการ คนละ 10 นาที หลังจากนั้นกรรมการสอบวิจัยได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ และ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว ได้ซักถาม
ข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเล่มวิจัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้การสอบปิดเล่มวิจัย ก่อนการน�ำข้อเสนอแนะจากกรรมการ
มาปรับปรุงเล่มวิจัยนั้น ถือเป็นกระบวนการสุดท้าย ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม
ทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้น�ำทักษะระเบียบวิธีการวิจัยทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป

วิชากฎหมายครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจัดการเรียนแบบ Interactive Learning
ที่มุ่งสู่การสร้างนักศึกษากฎหมายให้เป็นนักยุติธรรมทางสังคม

เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมส�ำนักงานคณบดีคณะนิตศิ าสตร์ มีการประชุมเตรียมความพร้อมรายวิชา
กฎหมายครอบครัว ประจ�ำภาค 1/2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล ได้เรียนเชิญ ดร.ศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 และ คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่าย
บริหารงานวิชาการ และอาจารย์ประจ�ำวิชา ดร.รุ่งราวัลย์ สุดมูล และ อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีในที่ประชุมได้หารือ รายวิชากฎหมาย
ครอบครัว มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจัดการเรียนที่มุ่งสู่การสร้างนักศึกษากฎหมายให้เป็น
นักยุติธรรมทางสังคม เพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดคุณลักษณะของนักศึกษากฎหมายที่จะต้องประกอบไปด้วย (1) ความรอบรู้ และการ
มีวิสัยทัศน์ (2) มีนิติทัศนะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ (3) มีศีลธรรม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนได้มีข้อคิดเห็นร่วมกันต่อ
หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนของของรายวิชากฎหมายครอบครัว กล่าวคือ การสร้างความรู้ท่ีเกิดจากนักศึกษาได้ฝึกคิด แลกเปลี่ยนถก
เถียงกัน และนักศึกษามองเห็นความส�ำคัญของสถาบันครอบครัวต่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว ก่อนการใช้หลักกฎหมาย ตลอดจนเห็นความงาม
ของสถาบันครอบครัว เพราะกฎหมายไม่ใช่เครื่องมือ แต่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และตัวนักศึกษาเป็นส่วนส�ำคัญที่
จะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ทั้งนี้ได้ออกแบบให้นักศึกษาอ่านงานวรรณกรรมจ�ำนวน 6 เรื่อง รวมถึงการน�ำกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีสุนทรียะ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาครอบครัวอย่างมีหัวใจ วรรณกรรมจะสะท้อนสังคมจากตัวละครจริง ให้นักศึกษา
มองเห็นความจริงของสังคม และเข้าใจที่มาของอาชญากรรม
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เรียนเชิญคุณอรสม สุทธิ
สาคร แนะน�ำให้นกั ศึกษาในรายวิชากฎหมายครอบครัวได้รจู้ กั
คุณอรสมฯ ท่านเป็นนักเขียนสารคดีและมีประสบการณ์ในการ
สอนวิชาเขียนสารคดีให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  และเป็นหนึ่ง
ในผู้ริเริ่มท�ำโครงการ "ปั้นดินให้เป็นบุญ" และท่านยังได้บอก
เล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจของผู้คนหลังก�ำแพง ที่เข้าถึง
หัวใจของคนเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง พร้อมกันนี้ได้แนะน�ำหนังสือ จ�ำนวน 6 เล่ม ดังนี้ (1) ชีวิตคู่ (ไม่) รู้กัน (2) ค�ำสารภาพ บาปบริสุทธิ์ (3) อาชญากร
เด็ก? (4) สนิมดอกไม้ ชีวิตจริงในมุมมืดของหญิงไทย (5) นักโทษประหารหญิง (6) ดอกไม้ใต้ภูเขาน�้ำแข็ง
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