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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล สาขาการบริการวิชาการแก่สังคมจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นโอกาส
นี้อาจารย์ปริศนา ค�าชาย ผู้ช่วยคณบดีฝายการพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

เสริมประสบการณนอกหองเรียน เพื่อออกแบบ
แกไขปญหาทางสังคมดานกฎหมาย
กลุม นักศึกษากฎหมายทีม่ ศี กั ยภาพดานการบริหาร
จัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ลงพื้นที่เรียน
รูนอกหองเรียน เสริมสรางประสบการณเพื่อรวมกัน
ออกแบบและแกไขปญหาสังคมดานกฎหมาย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา นักศึกษาภายใตโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ
(Entrepreneurial Lawyer) ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาเรียนรูเ สริมสรางประสบการณและสรางกระบวนการคิดสรางสรรคทเี่ นนทําความเขาใจ
ความตองการของกลุมผูประกอบการ และบูรณาการศาสตรดานกฎหมายเพื่อชวยแกไขปญหา โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังนี้
1. กลุม Business and Technology ไดลงพื้นที่ศึกษาบริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด
2. กลุม Business Industry ไดลงพื้นที่ศึกษาที่บริษัท เอส.พี. ออโต อินดัสทรี จํากัด
3. กลุม Social Enterprise ไดลงพื้นที่ศึกษาที่ สวนเกษตรมีกิน อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
จากการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูในครั้งนี้ ไดมุงเนนการมีสวนรวมถายทอดองคความรูและเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวาง
ภาควิชาการและภาคเอกชนที่เปนผูประกอบการ โดยใชกลยุทธการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียน
รูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) นําไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงสรางสรรค โดยนักศึกษาแตละกลุมจะ
รวมกันพัฒนาองคความรูใหมเพื่อบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของสถานประกอบการตางๆ รวมถึงสรางผลลัพธ
ใหนักศึกษาฝกทักษะที่จําเปน ในลักษณะ Action Learning และฝกทักษะ Creative and Design ในการสรางสรรคและออกแบบ
Start up ผูประกอบการและผูประกอบการเพื่อสังคมอีกดวย

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย

หลักการและทฤษฎีวาดวยการ
สรางความเชื่อในตนเองและสังคม
และภาวะผูนํากับการสรางพลังชุมชน
เพื่อประชาธิปไตย
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 คณะนิติศาสตร
จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผูนํากระบวน
ทั ศ น ใ หม สํ า หรั บ นั ก ยุ ติ ธ รรม หั ว ข อ หลั ก การ
และทฤษฎี ว  า ด ว ยการสร า งความเชื่ อ ใน
ตนเองและสั ง คม และภาวะผู  นํ า กั บ การสร า ง
พลังชุมชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีทานอาจารยประชา หุตานุวัตร และอาจารยวราภรณ หลวงมณี เปนผูนํากระบวนการ
เรียนรูในเรื่องหลักการและทฤษฎีวาดวยการสรางความเชื่อในความสามารถของตนเองและสังคม เปนการเรียนรูและฝกทักษะ
กระบวนการ โดยใหผเู ขารวมอบรมแบงกลุม แลกเปลีย่ นเรียนรู และรวมกันแสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห อันเปนการดึงเอา
ศักยภาพทีม่ อี ยูใ นตัวออกมาใช โดยมุง เนนการเรียนรูจ ากสถานการณปจ จุบนั เชน กรณีการยุบพรรคอนาคตใหมเรือ่ งภาวะผูน าํ กับ
การสรางพลังชุมชนเพื่อประชาธิปไตย เปนการเรียนรูและฝกทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ ผานกิจกรรมสันทนาการ รวมกัน
ถอดบทเรี ย นจากกิ จ กรรมดั ง กล า ว และนํ า ผลจากการทํ า กิ จ กรรมมาปรั บ ให เ ข า กั บ การทํ า งานเป น ที ม นอกจากนี้ ยั ง ได
เรียนรูในเรื่องของการสรางชุมชนที่ดี โดยมีการนําตัวอยางของชุมชนทั้งในและตางประเทศมาเปนประเด็นในการศึกษา
ในครั้งนี้ดวย

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.
การบูรณาการการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
กับงานนิติวิทยาศาสตร

วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2563 คณะนิ ติ ศ าสตร จั ด อบรม
ประกาศนียบัตรบูรณาการงานนิติวิทยาศาสตรกับอาชญากรรม
ยุคดิจิทัล หัวขอการบูรณาการการประกอบวิชาชีพกฎหมายกับ
งานนิตวิ ิทยาศาสตร โดย ทาน พล.ต.ต.เนติพงษ ธาตุทําเล ผูก ํากับ
การอํานวยการตํารวจภูธร ภาค 4 ซึง่ ไดมกี ารบรรยาย และถายทอด
ความรูจ ากประสบการณการทํางานจริง ยกตัวอยางกรณีศกึ ษาการ
ประกอบอาชีพตํารวจ ในสวนการติดตามและสอบสวนผูกอการ
รายคดีตางๆ โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับการรอบสังหาร ประกอบ
ทฤษฎีทางนิติวิทยาศาสตรและอาชญาวิทยา เพื่อใหผูเขารวม
อบรมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของงาน
นิติวิทยาศาสตรและรูปแบบของอาชญากรรมยุคดิจิทัล

รังสรรคความรูแบบบูรณาการสรรพศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมาย

วันที่ 6 มีนาคม 2563กิจกรรมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Young Smart Lawyer หัวขอเรื่อง ตราสารจัดตั้ง ASEAN
(Declaration of ASEAN Concord 1976) โดย รศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล เพื่อเปนการสรางเสริมองคความรูในระบบสากล
แกนักศึกษา ฝกฝนใหนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู รังสรรคความรูแบบบูรณาเพื่อสรางนักกฎหมายที่รอบรูทั้งนี้ยังมี
การเตรียมความพรอมในการปรึกษาหารือระหวางนักศึกษา เพื่อดําเนินการในการจัดกิจกรรมอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
โดยอาจารยปริศนา คําชาย
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