
 
 
 
 
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
แบบเสนอโครงการคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

๑.  หน่วยงาน     คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
    
๒. ช่ือโครงการ  หลกัสูตร “กฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ  

การด าเนินงานตามกฎหมายใหม ่
๓. ผู้รับผดิชอบโครงการ   อาจารยจิ์รนนัท ์ไชยบุปผา 
๔.  ลกัษณะโครงการ  

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
 กิจกรรมพฒันานิสิต 
 กิจกรรมบูรณาการกบัการวจิยัหรือการเรียนการสอน 
 จดัหารายได ้
 บริการวชิาการ 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................................... 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๖. สถานทีจั่ดโครงการ     โรงแรมกรีนเวิร์ล พาเลซ สงขลา 
๗. ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ของคณะ กลยุทธ์ของคณะ ตัวช้ีวดัการประกนั 
คุณภาพหลกัสูตร 

ค่าเป้าหมาย 
 

๑.มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
การผลิตบณัฑิตโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
๒.ความมัน่คงทางการ
เงิน 

๑.ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานในระดบันานาชาติ
มีอตัลกัษณ์ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
๒.สร้างความมัน่คงดา้นฐานะ
ทางการเงิน ดว้ยการหารายได ้
การบริหารสินทรัพย ์และการ
บริหารตน้ทุน 

-๗ .๑ ก (ฉ -๑ ) จ  า น ว น
โครงการบริการวิชาการท่ี
น ามาใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวจิยั
(คณะนิติศาสตร์) 
-๗.๑ก-๑๒ จ  านวนชุมชน
เป้าหมายในการรับบริการ
วชิาการเพื่อสังคมในแนว
พนัธกิจสัมพนัธ์ 
 

๔ 



ยุทธศาสตร์ของคณะ กลยุทธ์ของคณะ ตัวช้ีวดัการประกนั 
คุณภาพหลกัสูตร 

ค่าเป้าหมาย 
 

  มหาวทิยาลยักบัสังคม
(University Engagement) 
๗.๑ก-๑๓ จ  านวน
โครงการท่ีมีความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภายนอกใน
การสนบัสนุนโครงการ
บริการวชิาการรับใช้
สังคม(งบประมาณและ/
หรือการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ) 
๗.๑ข(ฉ-๗) จ  านวนชุมชน
ท่ีหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา(คณะ
นิติศาสตร์) 
๗.๔ก (ฉ-๖) ร้อยละของ
ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสนบัสนุนและ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน 
(คณะนิติศาสตร์) 
๗.๔ก (ฉ-๗) ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสนบัสนุนและ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน 
(คณะนิติศาสตร์) 
๗.๔ก(ฉ-๘) จ านวน
โครงการ/กิจกรรมการ
บริการวชิาการท่ี
ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสังคมและ
ชุมชน(สนองความ
ตอ้งการของชุมชนหรือ
ส ารวจความตอ้งการและ 
 

 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE3NzA=&idm=ODA5&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE3NzA=&idm=ODA5&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE3NzA=&idm=ODA5&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE3NzA=&idm=ODA5&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE3NzA=&idm=ODA5&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjI0Mzc=&idm=ODEy&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjI0Mzc=&idm=ODEy&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjI0Mzc=&idm=ODEy&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjI0Mzc=&idm=ODEy&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjI0Mzc=&idm=ODEy&eid=NTA=


ยุทธศาสตร์ของคณะ กลยุทธ์ของคณะ ตัวช้ีวดัการประกนั 
คุณภาพหลกัสูตร 

ค่าเป้าหมาย 
 

  จดักิจกรรมตอบสนอง
ความตอ้งการ)(คณะ
นิติศาสตร์) 

๗.๑ ข-๗ จ านวนเงิน
งบประมาณบริการ
วชิาการท่ีไดรั้บจากแหล่ง
ภายนอก 

๗.๒ก-๔ ระดบัความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ
วชิาการ(KPIs,C.๑๑) 

 

๘. หลกัการและเหตุผล  
สหกรณ์เป็นองค์กรการเงินฐานรากประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มของคนท่ีมีรูปแบบใน

การด าเนินชีวติท่ีคลา้ยคลึงกนั มีอุดมการณ์ และแนวคิดร่วมกนัท่ีจะแกไ้ขปัญหาจากการประกอบอาชีพหรือ
ความตอ้งการบริการหรือปัจจยัในการด าเนินชีวิตท่ีเหมือนกนัแต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหานั้นไดโ้ดยล าพงั              
จึงเกิดการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยในปัจจุบันการด าเนินงานของสหกรณ์จะอยู่ภายใต้
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินงาน ๗ ประเภท ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
โดยสมาชิกจะท าการคดัเลือกคณะกรรมการเพื่อบริหารงานกิจการของสหกรณ์และท าหน้าท่ีดูแลกิจการ
สหกรณ์แทนบรรดาสมาชิกทั้งปวง ดงันั้น คณะกรรมการด าเนินงานจึงถูกคาดหวงัจากบรรดาสมาชิกว่า
จะตอ้งท าหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการบริหารเพื่อน าพาสหกรณ์ให้มีความเจริญกา้วหน้า 
มัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเป็นท่ีศรัทธาแก่เหล่าบรรดาสมาชิก 
 ทั้งน้ี ศกัยภาพของคณะกรรมการบริหารกิจการสหกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีควบคู่กบัทกัษะในดา้นอ่ืน ๆ 
คือ การมีองค์ความรู้ในดา้นกฎหมาย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ อยา่งไรก็ดี 
ในปัจจุบันกฎหมายได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผูป้ฏิบัติงานต้องติดตามการเปล่ียนแปลงไปของกฎหมายเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และการติดตามหน้ีสิน เน่ืองจาก
เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัของกรรมการด าเนินงานและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ความ
ระมดัระวงัและความรอบคอบเพื่อแก้ปัญหาหน้ีสินของเหล่าบรรดาสมาชิก เพราะหากมีการปล่อยปละ
ละเลยไม่ติดตามเร่งรัดหน้ีสิน กรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อาจกลายเป็นผูท้  าละเมิดต่อสหกรณ์อนัน ามา
ซ่ึงความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสหกรณ์ไดใ้นอนาคต การเขา้ใจในหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั



การด าเนินธุรกิจสหกรณ์และการติดตามหน้ีสินจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีจะท าให้การบริหารสินเช่ือ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุน้ี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จึงได้จดัโครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “กฎหมาย
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการด าเนินงานตามกฎหมายใหม่” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ให้แก่
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์  ตลอดจนการติดตามทาวงหน้ีและกฎหมายใหม่ ท่ี เก่ียวข้องท่ี
คณะกรรมการบริหารหรือผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์ควรรู้ เพื่อช่วยลดความเส่ียงในการด าเนินการท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์อนัจะส่งผลใหก้ารบริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

๙. วตัถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์มีความรู้ และความเขา้ใจในกฎหมาย

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกฎหมายใหม่อยา่งชดัเจนและลึกซ้ึง 
๒) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์มีความรู้ และความเขา้ใจในกฎหมาย             

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามหน้ีสินของสหกรณ์  
๓) เพื่อให้คณะกรรมการและผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางดา้น

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการติดตามหน้ีสินของสหกรณ์ 

๑๐. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วม 
๑) กรรมการบริหารสหกรณ์ 
๒) ผูจ้ดัการ/ผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์ 
๓) นิติกรประจ าส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔) ประชาชนทัว่ไป 

 

๑๑. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 ๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

- มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ การติดตามหน้ีสิน และ

กฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละแลกเปล่ียนรู้ประเด็นทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 



๑๒. วธีิด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที/่สัปดาห์/เดือน) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑.ประชุมคณะกรรมการจดัโครงการ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อหา
แนวทางในการจดัโครงการ และ
วางแผนการด าเนินการ รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

            

๒. เขียนโครงการและน าเสนอ
โครงการ เพื่อขออนุมติัโครงการและ
งบประมาณ 

            

๓.ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ขอความร่วมมือในการจดักิจกรรมและ
ประชุมเตรียมความพร้อม 
 
 

            

ขั้นตอน/กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวันที/่สัปดาห์/เดือน) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๔. ด าเนินงานโครงการตามแผนท่ี
ก าหนด 

            

๕. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ             
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการมีดังนี ้ 
 หลกัสูตรการอบรม ใช้เวลาฝึกอบรมทั้งส้ิน ๖ ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็น ๒ ภาค  ดังนี ้ 
 ภาคที ่๑ บรรยายและศึกษากรณตีัวอย่าง  

๑) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ 
  (ร่าง) พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.... 
 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นส่วนของการกูย้มื ค  ้าประกนั จ านอง 
 พระราชบญัญติัการทวงหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 



๒) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี 
 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และวธีิพิจารณาความอาญา 
 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ภาค ๒ แลกเปลีย่นเรียนรู้  
๑) แบ่งกลุ่มระดมความ 
๒) แลกเปล่ียนรู้ประเด็นทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสหกรณ์  

 

๑๓. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑)ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจสหกรณ์               

การติดตามหน้ีสิน และกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

๑๔.วทิยากร  

๑)นายปรเมศวร์ อินทรชุมชน รองอธิบดีอยัการ ส านกังานช้ีขาดคดี ส านกังานอยัการสูงสุด 
๒)คณาจารยจ์ากคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

๑๕.ค่าลงทะเบียน 
 ค่าอบรมตลอดหลกัสูตร คนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นค่าใชจ่้ายของวิทยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่ากระเป๋าและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ไม่รวม ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง ทั้งน้ี ผูเ้ขา้อบรมสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                 
ไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน จ านวน ๑,๕๐๐ บาท ภายในวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒โดยโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนมายัง บัญชี รายได้บริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ บัญชีเลขที่ ๖๗๐-๐-๒๓๙๕๖-๗ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส สงขลา พร้อมทั้ งส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที ่
Email:peanarank@hotmail.com หรือ ID  Line: p441441         
 



๑๖.การสมัคร/ช่องทางการสมัคร 
๑๖.๑ กรอกใบสมคัรและส่งมาท่ี Email:peanarank@hotmail.com หรือ ID Line: p441441 

พร้อมแนบหลกัฐานการโอนเงิน 
๑๖.๒ สมคัรทางระบบ โดยผา่น www2.tsu.ac.th/org/law/ เลือกเมนูบริการวชิาการ กรอกขอ้มูล

โครงการท่ีสมคัร หรือสแกนคิวอาร์โคด้เพื่อกรอกขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
 

 
 
 
 
 

 
 

และส่งหลกัฐานการโอนเงินมาEmail:peanarank@hotmail.com หรือ ID  Line: p441441  
สอบถามรายละเอียด คุณณฐัวฒิุ ชชัวงษ ์โทรศพัท ์๐๘ ๔๐๖๘ ๔๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรม  

“กฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิสหกรณ์ :  
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามกฎหมายใหม่” 

วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  
โรงแรมกรีนเวร์ิล พาเลซ สงขลา 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ ทดสอบการก่อนเขา้รับการอบรม 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยาย เร่ือง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิสหกรณ์” 

 (ร่าง) พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ..... 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นส่วนของการกูย้ืม ค  ้าประกนั 

จ านอง 

 พระราชบญัญติัการทวงหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

วทิยากร : อาจารยป์รเมศวร์ อินทรชุมชน  
                 รองอธิบดีอยัการ ส านกังานช้ีขาดคดี ส านกังานอยัการสูงสุด 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  บรรยาย เร่ือง “กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินธุรกจิสหกรณ์” (ต่อ) 

 (ร่าง) พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ..... 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นส่วนของการกูย้ืม ค  ้าประกนั 

จ านอง 

 พระราชบญัญติัการทวงหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

วทิยากร : อาจารยป์รเมศวร์ อินทรชุมชน  



  รองอธิบดีอยัการ ส านกังานช้ีขาดคดี ส านกังานอยัการสูงสุด 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น  พกัรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น  บรรยาย เร่ือง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการติดตามหนีสิ้น” 

 พระราชบญัญติัการทวงหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และวธีิพิจารณาความอาญา 

 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วทิยากร : อาจารยป์รเมศวร์ อินทรชุมชน  
                รองอธิบดีอยัการ ส านกังานช้ีขาดคดี ส านกังานอยัการสูงสุด 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ ทดสอบหลงัเข้ารับการอบรม 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๕ น กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น  

 แลกเป ล่ียน รู้ประเด็นทางด้านกฎหมายท่ี เก่ี ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ 

วทิยากร : ๑. อาจารยป์รเมศวร์ อินทรชุมชน  
                     รองอธิบดีอยัการ ส านกังานช้ีขาดคดี ส านกังานอยัการสูงสุด 
                ๒. คณาจารยจ์ากนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น  พธีิปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 


