
 

 

 

โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ รุนที่ ๑ จังหวัดสงขลา 

(Business Law for Entrepreneur Program : BLE Program) 
 

๑.  หนวยงานที่รับผิดชอบ :  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒.  สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

๓.  แผนงาน :   บริการวิชาการแกสังคม 

๔.  กิจกรรม :    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

     กิจกรรมบูรณาการ   กิจกรรม (โครงการหารายได)    

๕.  หลักการและเหตุผล : 

 ปจจุบันโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยูในยุคสมัยของไทยแลนด 

๔.๐ ทําใหภาคธุรกิจมีความจําเปนตองปรับตัวเพ่ือรองรับเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมใหมๆ 

อยูเสมอ ในขณะเดียวกัน กฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการทําธุรกิจยอมมีการปรับปรุง

แกไขใหสอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ฉะนั้น หากผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยไมทราบ

หรือไมเขาใจกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบตางๆที่เก่ียวของยอมทําใหการดําเนินธุรกิจอาจประสบปญหาได 

 ดวยเหตุนี้ ทางคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงไดเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองจัดใหมี

การใหความรู และเปดโอกาสแกผูประกอบการ นักกฎหมาย ผูที่เก่ียวของและมีความสนใจในกฎหมายธุรกิจได

มีโอกาสศึกษากฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือผลิตบุคลากรที่เขารับการอบรมใหมี

ความรูเฉพาะดาน โดยเนนทางวิชาการควบคูไปกับทางปฏิบัติจากวิทยากรชั้นนํา สามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชน สนองความตองการของหนวยงาน และเปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของผูเขารวมอบรม ตลอดจน

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 

๖.  ความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม 

หนวยงาน มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 

          สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ

การเรียนรูตลอดชีวิตแกชุมชน สังคม เพ่ือใหเกิด

ความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 

           การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา

ของภาครัฐ 

เปาประสงค 

          มีรายไดจากการบริการวิชาการ/ป 

 

เปาประสงค 

          เย าวชน  ป ระชาช น  เข าถึ งบ ริก ารท าง

การศกึษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

กลยุทธ 

         วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ/

โครงการ และดําเนินการตามความตองการของ

ผูรับบริการ 

กลยุทธ 

          สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูตลอด 



 

 

-๒- 

 

๗.  วัตถุประสงค    

 ๗.๑  เพ่ือยกระดับผูเขารวมอบรมใหมีความรู ความสามารถ ดานกฎหมายธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพ่ือรองรับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ สามารถนําไปใหใหเกิดประโยชน

ตอองคกร และเปนการตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 

๗.๒ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางผูเขารวมอบรม ระหวางองคกรที่รวมจัดโครงการอบรม และ

ระหวางผูเขารวมอบรมกับหนวยงานที่รวมกันจัดโครงการอบรม อันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง

ทั้งในระหวางการอบรมและภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นลง. 

๘.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตั้งแตวันที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๙.  สถานท่ีดําเนินการ 

 โรงแรมในอําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  

๑๐.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 

 ๑๐.๑  คุณวุฒิของผูมีสิทธิเขาศึกษา 

  ๑๐.๑.๑  ผูสมัครเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง  

  ๑๐.๑.๒  กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯเห็นสมควร 

๑๑.  วิธีคัดเลือกผูเขาอบรม 

 ๑๑.๑  ใหผูสมัครเขารับการอบรมขอใบสมัครไดตาม วัน เวลาและสถานที่ และวิธีการตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑๑.๒  ผูสมัครเขารับการอบรมตองสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่

กําหนดไว 

  ๑๑.๒.๑  ใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด 

  ๑๑.๒.๒  ประวัติสวนตัว (CV or Resume) พรอมรูปถายชุดสุภาพ จํานวน ๑ ชุด 

 ๑๑.๓  วิธีการคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะทําการคัดเลือกผูเขาอบรมตามความเหมาะสมและหลักเกณฑที่

กําหนด 

๑๒.  วุฒิบัตรที่ไดรับ 

 ผูสําเร็จการอบรมตามหลักสูตรนี้จะไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองวา “ผานการอบรมกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ” (Business Law for Entrepreneur Program: BLE Program) เมื่อ

เขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด  

๑๓.  หลักสูตร 

 ระยะเวลาอบรม ๗๘ ชั่วโมง 

 วันเวลาอบรม: วันเสาร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

   วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
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๑๔.  ผูเขารวมโครงการ 

 จํานวนประมาณ ๕๐ คน  

๑๕. คาสมัครอบรม  

ทานละ ๒๙,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน)  

 ชําระเงินไดตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารทหารไทย  สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง-หัวหมาก เลขที่บัญชี ๑๕๖-๒-๒๗๑๙๑-๔ ชื่อบัญชี โครงการ

ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ รุนที่ ๑ จังหวัดสงขลา นต.มร. ทั้งนี้ใหผูเขารับการอบรม

สงสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาทีเ่มล  Lsscenter@ru.ac.th / Lsscenterru@gmail.com 

กรณีบุคลากรจากภาคธุรกิจ หนวยงานของทานสามารถนําคาใชจายในการฝกอบรมไปลดหยอนภาษี

เงินไดนิติบุคคลได ๒๐๐ % ตามพระราชกฤษฎีกาที่ ๔๓๗ 

๑๖.  การรับสมัคร 

 ๑๖.๑    กรณีสมัครดวยตนเอง สามารถสมัครไดที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - 

๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท ๐๗๖-๔๑๐-๙๒๗ หรือศูนยบริการวิชาการและใหความ

ชวยเหลือสังคมทางกฎหมาย หอง ๒๔๐๒ อาคาร ๒ ชั้น ๔ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก

ระหวางวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลา

ราชการ ) โท รศั พท  ๐ ๒ -๓ ๑ ๐ -๘ ๒๐ ๑ , ๐ ๒ -๓ ๑ ๐ -๘ ๑ ๖ ๓  โท รสาร ๐ ๒ -๓ ๑๐ -๘ ๒ ๐ ๑  E-mail: 

Lsscenterru@gmail.com หรือ Lsscenter@ru.ac.th    

๑๖.๒ กรณีสมัครผานเว็บไซต สามารถดาวโหลดใบสมัครและสมัครไดที่  www.law.ru.ac.th 

ระหวางวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒    

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาอบรมวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต www.law.ru.ac.th  

๑๗. แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 

 ๑๗.๑ โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ มีการดําเนินการฝกอบรมปละหนึ่ง

รุน และใน รุนท่ี ๑ ไดดําเนินการจัดทําโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคาดวารุนตอๆไปจะ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

      ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   รุนที่ ๑  

   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   รุนที่ ๒ และรุนตอๆไป 

 ๑๗.๒ แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

  ๑) เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ดานการบูรณาการกับการเรียนการสอนจํานวน ๑ กระบวน

วิชา 

  ๒) เพ่ือใหเกิดผลตอชุมชนหรือสังคม  

  เกิดประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการธุรกิจตางๆ ซึ่งคณะผูบริหารในองคกรเอกชน 

ตลอดจนผูมีหนาที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองตื่นตัวและทําความเขาใจ เพ่ือใหการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเปนไปตามกฎหมาย  


