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Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

ขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชน การออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมทางสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
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คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขับเคลือ่ นงานวิจยั ทางกฎหมายและความเปนธรรมทางสังคม เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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วมกัน )หรือ Co-Creation
ในการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมทางสังคม และสรางโอกาสและพื้นที่เรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชนในรูปแบบ
Problem Based Learning และ Community Based Learning กับเครือขายภาคประชาสังคม
โครงการวิจัยดังกลาวจะทําใหไดขอมูลขอเท็จจริงถึงสภาพปญหาความไมเปนธรรมและปญหาความขัดแยงในระดับ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสรางพื้นที่กลางในการนําเสนอแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรครวมกันระหวางภาครัฐ
ภาควิชาการ และภาคสังคม เพื่อนําไปสูการสราง Model แกไขปญหาความขัดแยงอยางมีสวนรวม โดยคณะจะทําหนาที่ในการ
สื่อสารปญหาและขอเรียกรอง รวมถึงสรางการรับรูใหกับคนรุนใหม
ทั้งนี้คณะไดสนับสนุนทุนสงเสริมงานวิจัยชุมชนจํานวน 15 โครงการ ครอบคลุม 9 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่นักวิจัยชุมชนจะตองรวมมือกับชุมชนในการคนหาแนวทางแกไขปญหาอยางมีสวนรวม โดยงานวิจัยมีประเด็นที่หลากหลาย
อาทิ ปาไม ที่ดิน แมนํ้า อุตสาหกรรม พลังงาน เปนตน
นอกจากนี้ยังเปนการสรางหองเรียน "ดิจิทัลชุมชน" หรือหองเรียนกฎหมายกับพลวัตสังคม เพื่อเสริมสรางทักษะใหกับ
นักศึกษาในการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ซึ่งชุมชนถือเปน Academic Partner และคลังขอมูลทางสังคม โดยนักศึกษาสามารถ
ทีจ่ ะลงพืน้ ทีเ่ รียนรูจ ริง หรือเรียนผานหองเรียนออนไลนได นอกจากนัน้ คณะจะมีการสรางหลักสูตรอบรมในดานสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) และ การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน อีกดวย

เลาเร�่องกฎหมาย

เสวนาวิชาการ "สถานการณแรงงานยุค 4.0 : กับแนวทางแก ไขและการสงเสริมการจางงาน"

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการเสวนาวิชาการดานแรงงานในหัวขอ "สถานการณแรงงานยุค 4.0 :
กับแนวทางแกไขและการสงเสริมการจางงาน" โดยไดรับเกียรติจาก
1. คุณสุวิทย กุหลาบวงษ นายกสมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม
2. คุณธีรศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
3. คุณณัฐนรี แกววังปา นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดขอนแกน
4. อาจารยดารณี ราชภูเขียว อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
โดยมีอาจารย ดร.รวดี สุทธิศาสตร เปนผูดําเนินการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งเปดใหนักศึกษาที่สนใจเขารวมทาง Onsite
และ Online ผานระบบ Zoom Meeting
การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ไดมีประเด็น มุมมองสถานการณแรงงานในยุค 4.0 เปนอยางไรเกี่ยวกับการเลิกจาง รวมถึง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นการเกิด Covid-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ซึง่ นายจางหยุดกิจการ
ชั่วคราวและจายเงินรอยละ 75 ของคาจาง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการแกปญหา และสงเสริมการจางแรงงานในระยะ
แรกระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมุมมองในเรื่องการเตรียมความพรอมของบัณฑิตนิติศาสตรกอนเขาสูตลาดแรงงานอีกดวย

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
ถกแถลงวิชาการ : พ.ร.บ.คูชีวิต คนเทากันแตยังไมเทาเทียม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา คณะนิติศาสตรจัดเวที ถกแถลงวิชาการเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน เรื่อง พ.ร.บ.
คูชีวิต คนเทากันแตยังไมเทาเทียม ในมุมมองของคนรุนใหม โดยไดรับเกียตรจาก คุณธัญวัจน กมลวงศวัฒน ส.ส.พรรคกาวไกล
คุณเอกราช อุดมอํานวย คุณภาณุพงษ แกววิเศษโฮง และคุณชุมาพร แตงเกลีย้ ง รวมในการถกแถลงในครัง้ นี้ โดยมาอาจารยดารณี
ราชภูเขียว เปนผูดําเนินรายการ ในรูปแบบ Onsite ที่หองประดิษฐมนูธรรม 2 และ Online ผานระบบ Facebook LIVE เพื่อให
ผูที่สนใจไดรวมถกแถลงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ ในสถานการณทางสังคมและปญหาดานสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั พบวามีการเปลีย่ นแปลงและกาวหนาของ
สิทธิในดานความหลากหลายทางเพศ มีการออกพ.ร.บ.คูส มรสทีผ่ า นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปนความกาวหนา
ทีส่ าํ คัญเพือ่ ใหกลุม บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศไดรบั การคุม ครองอยางเปนธรรมเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบตั แิ ละสามารถ
ดํารงชีวติ ในสังคมไดอยางมีศกั ดิศ์ รี ในขณะทีป่ ญ
 หาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงในโรงเรียนก็ยงั ดํารงอยู แมกระทัง่ การ
ละเมิดสิทธิในเนื้อตัว รางกายของนักเรียนจากกรณีของการแตงกาย ทรงผม ฯลฯ สะทอนใหเห็นวาความกาวหนาและถดถอย
ของสิทธิมนุษยชนในไทย มีหลากหลายประเด็นที่ควรที่จะสรางพื้นที่การเรียนรูอยางสรางสรรคใหกับนักศึกษา เยาวชน และ
ผูสนใจทั่วไปใหเกิดการเรียนรูในหลากหลายมุมมองเพื่อขยายผลสูความเขาใจที่ทําใหการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และ
ปลูกฝงวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยคณะนิตศิ าสตรไดสรางพืน้ ทีก่ ลางและนําเสนอแนวทางแกไขปญหาอยางสรางสรรครว มกันกับเครือขายทีท่ าํ งานหรือ
ผูม สี ว นไดสว นเสียในประเด็นดังกลาวเพือ่ หาแนวทางรวมกันในการขับเคลือ่ นแกไขปญหาและขอเสนอทีเ่ กิดจากความเห็นของ
คนรุน ใหมและผูม สี ว นไดสว นเสียคณะไดจดั ทําสรุป รวบรวมขอมูลสถานการณดา นสิทธิมนุษยชนในประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศ และสถานการณปญ
 หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน อันจะนําไปสูก ารปลูกฝงวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ใหเกิดขึ้นในสังคมตอไป

ลอวโฮมฮับ : ผูกขอมือ สูขวัญ วันรับนอง

กิจกรรมลอวโฮมฮับ : ผูกขอมือ สูข วัญ วันรับนอง จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร เมือ่ วัน
อาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา โอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร
ไดเปนประธานในพิธี พรอมดวยคณาจารยไดผูกขอมือรับขวัญนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563
พิธีบายศรีสูขวัญ เปนการผูกขอมือการรับนองใหมถือเปนประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแตชานาน
ซึง่ เปนประเพณีอยางหนึง่ ทีท่ าํ ใหรนุ พีก่ บั รุน นอง มีความผูกพันธ รักและสามัคคีกนั ทําใหรนุ พีก่ บั รุน นอง
รูสึกอบอุนและประทับใจ เปนการสรางขวัญและกําลังใจแสดงถึงการตอนรับ การใหความรัก การดูแล
เอาใจใส และที่สําคัญเกิดไมตรีที่ดีใหแกกันและกันและใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีความสุขตอไป
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