ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์
1. เตรียมการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
นั กศึกษามหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราชซึ่งใกล้ ส าเร็จการศึกษาที่ เหลื อ 3 ชุดวิช า
สุดท้ายมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่
นักศึกษาเรียนทั้ง 12 สาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพจะเปิดให้ทั้ง 2 ภาคการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้
สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละชุดวิชาแล้ว ข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะไปปรากฎที่สานักทะเบียนและวัดผล สานักทะเบียนและวัดผลจะ
ทราบจานวนผู้ ลงทะเบี ยนเรี ยนชุดวิช าประสบการณ์ของแต่ล ะสาขาวิชา และจะส่งรายชื่อข้อมูล
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแยกตามสาขาวิชามาให้สานักวิชาการเพื่อจัด
อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา สานักวิชาการได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชาแล้ว สานักวิชาการจะแจ้งข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษานั้นมาให้ หรือถ้าสานักทะเบียนยังมีข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่
ครบ สานักวิชาการจะใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังภาคการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาว่าในภาค
ที่ผ่านมามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายจานวนเท่าใดเพื่อเป็นการ
ประมาณการในการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ในการจัดอบรมประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายสานักวิชาการจะต้องจัดให้เสร็จก่อนการสอบของแต่ละภาค เพราะแต่ละสาขาวิชา
จะต้องนาส่งคะแนนที่นักศึกษามาอบรมให้กับสานักทะเบียนและวัดผล เพื่อประกอบการประมวลให้
นักศึกษาทราบพร้อมการประกาศผลสอบของมหาวิทยาลัยทุกชุดวิชา ในการนี้จึงทาให้สานักวิชาการ
ต้องเร่งดาเนินการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้ทันส่งคะแนนให้สานักทะเบียนและวัดผล การ
จัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการจะคานึงถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า และลงทะเบียน
สอบซ่อมด้วยจึงต้องมีการประมาณการนักศึกษาเผื่อไว้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สานักวิชาการทราบยอดจานวนนักศึกษาจากสานักทะเบียนและวัดผลแล้ว จะมีหนังสือ
ถึงประธานกรรมการปรจาสาขาวิชาเพื่อ จัดส่งตารางว่างของการจัดอบรมพร้อมจานวนนักศึกษาที่จะ
เข้ารับการอบรม ในตารางจะแจ้งจานวนนักศึกษาที่สามารถลงได้ในแต่ละช่วงของการอบรม มาให้
สาขาวิชาทุกสาขาวิชาพิจารณาการจัดวิทยากรลงอบรมประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดจัด ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และส่งหนังสือเชิญประชุมมาที่สาขาวิชาทุกสาขาวิชาเพื่อนัดประชุม
การจัดตารางอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ในส่วนของสาขาวิชานิติศาสตร์จะดาเนินการดังนี้
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1. เจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือเชิญประชุมจากคนส่งหนังสือ แล้วดาเนินการรับหนังสือ
เข้าตามระบบงานสารบรรณ นาหนังสือเชิญประชุมเข้าแฟ้มเอกสารไปเสนอประธานกรรมการประจา
สาขาวิชา และลงนัดในสมุดนัดให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
2. ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ มอบหมายให้ผู้เขียนตรวจสอบตาราง
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิ ชาชีพ ประจาภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อดู
ภาระงานของคณาจารย์ ในสาขาวิช าว่าแต่ล ะช่วงการอบรมที่ส านักวิชาการให้ ตารางเปล่ ามานั้น
คณาจารย์มีภาระงานช่วงไหนบ้าง
3. ผู้ เ ขี ย นจะมาดูต ารางการจั ดอบรมเข้ ม ชุ ดวิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ ประจ าภาค
การศึกษาที่สานักวิชาการส่งมาให้ ซึ่งกาหนดจัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. ดูกาหนดการว่า
การจัดอบรมเข้มฯนั้น สานักวิชาการกาหนดจัด ในช่วงเดือนอะไร และจัดถึงเดือนอะไร เสร็จแล้ ว
ผู้เขียนจะนาตารางไปดาเนินการ
ตารางที่ 3 การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ที่สานักวิชาการจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม

ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1 ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ทาเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบขีดช่ว งที่ส าขาวิช านิติศาสตร์ ทาการ
ตรวจข้อสอบอัตนัย ทีค่ ณาจารย์ตรวจข้อสอบอัตนัยภาคข้อสอบไล่ และตรวจอัตนัยภาคข้อสอบซ่อม
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่ทาเรื่องเกี่ยวกับการสอนเสริมของชุดวิชาปริญญาตรี ลงชุดวิชาที่
มีการสอนเสริมในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ว่าแต่ละอาทิตย์สอนชุดวิชาไหนบ้างเขียนลงในตาราง
อบรมเข้ม
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3.3 ให้เจ้าหน้าที่ที่ทาเรื่องเกี่ยวกับการสอนเสริมปริญญาโท ที่จัดสัมมนาเสริมในแต่
ละชุดวิชาของการสัมมนาเสริมว่าคณาจารย์ต้องลงสัมมนาเสริมวันเสาร์ อาทิตย์ใดบ้าง
ตารางที่ 4 การลงรายละเอียดภาระงานคณาจารย์
ตารางการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ที่สาขาวิชาได้ลงรายละเอียดภาระงานคณาจารย์

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ลงตารางภาระงานที่คณาจารย์ต้องปฏิบัติงานแล้ว ส่งให้ผู้เขียน ผู้เขียน
จะดูว่าช่วงไหนถึงจะจัดอบรมได้ก็จะเขียนลงบนช่องที่สานักวิชาการจัดทามาให้สาขาวิชาเลือกลง และ
นาข้อมูล ไปปรึ กษาประธานกรรมการประจาสาขาวิช านิติศาสตร์อธิบายถึงช่ว งการลงอบรมของ
สาขาวิชาถึงเหตุผลในการอบรมที่ได้เลือกไว้ในแต่ละช่วง ผู้เขียนจะเลือกวันอบรมไว้ประมาณ 3-4 ครั้ง
4. วันประชุมจัดตารางอบรมเข้ม พอถึงวันประชุมคณะกรรมการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา และผู้ถูกมอบหมายจะไป
ประชุมเพื่อ คัดเลื อ กตารางลงอบรมเข้มของแต่ล ะสาขาวิช า ในครั้ง นี้ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชานิติศาสตร์ ไปประชุมและมอบหมายให้ผู้เขียนไปประชุมเพื่อจัดตารางอบรมประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายด้วย ซึ่งในการไปประชุมจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สานักวิชาการ และตัวแทนของ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาทั้ง 12 สาขาวิชา เพื่อจัดตารางอบรมประสบการณ์วิชาชีพของแต่
ละสาขาฯ ซึ่งตัวแทนแต่ละสาขาวิชาจะเลือกตารางช่วงที่ ได้คัดเลือกมาจากสาขาวิชามาลงในตาราง
อบรมเข้มที่สานักวิชาการได้จัดไว้ จากการไปประชุมจัดตารางลงอบรมประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่
ก็จะได้ตามที่สาขาวิชาได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่ได้ก็จะเลือกช่วงเวลาใหม่ที่ไม่กระทบงานตรวจข้อสอบของ
สาขาวิชา ส่วนช่วงสอนเสริมก็จะดูวิชาที่ อาจารย์ภายในสาขาวิชาลงจานวนน้อย เพื่อที่จะได้ไม่
กระทบงานที่มีกาหนดการที่ แน่นอน ส่วนในช่วงการตรวจข้อสอบไล่ และช่วงการตรวจข้อสอบซ่อม
สานักทะเบีย นและวัดผลให้ เวลาคณาจารย์ในการตรวจข้อสอบ 15 วัน นับจากที่สาขาวิชาได้รับ
ข้อสอบ ดังนั้นคณาจารย์จะต้องตรวจข้อสอบให้เสร็จภายในกาหนดเวลาที่สานักทะเบียนและวัดผล
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กาหนดไว้ ไม่เช่นนั้นสานักทะเบียนและวัดผลจะส่งชื่อเข้าที่ประชุมสภาวิชาการเรื่องการส่งข้อสอบ
ล่าช้า จึงเป็ น เหตุผ ลที่ส าขาวิช าจะไม่จัดให้ มีการอบรมเข้มช่ว งตรวจข้อสอบ เพราะช่ว งดังกล่ าว
คณาจารย์ภายในสาขาวิชาต้องตรวจข้อสอบอัตนัยทุกคน ซึ่งข้อสอบอัตนัยของสาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับปริญญาตีมีจานวน 11 ชุดวิชา และระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 10 วิชา ซึ่งคณาจารย์ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพได้ เพราะในการเป็นวิทยากรประสบการณ์วิชาชีพ
ต้องใช้ระยะเวลาในการอบรม 4 คืน 5 วัน ผู้เขียนเมื่อประชุมจัดตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียน
ก็จะรีบดาเนินการในส่วนของการจัดวิทยากรลงอบรมต่อไป ดังนี้
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แผนภาพ 5 การจัดตารางอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
สานักทะเบียนและวัดผลส่งข้อมูล
นักศึกษาลงทะเบียนให้สานักวิชาการ
สานักวิชาการรับข้อมูลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วจัดทาตารางว่างเพื่อให้สาขาวิชาฯ จัด
นักศึกษาเพื่อลงอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
สานักวิชาการนัดประชุมจัดตารางอบรมเข้ม
สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชา 11 สาขาวิชา

ดูตารางและลงภาระงานของคณาจารย์
- ตรวจข้อสอบอัตนัย
- สอนเสริมระดับปริญญาตรี
- สอนเสริมระดับปริญญาโท
ลงช่วงการจัดอบรมเข้มฯ ตามที่ภาระงาน
คณาจารย์น้อยที่สุด
ไปประชุมกับสานักวิชาการร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ
ลงตารางที่แต่ละสาขาวิชาได้เลือกไว้แล้ว
ได้วันอบรม
จัดวิทยากร

ไม่ได้
หาช่วงเวลาใหม่
วั
ได้วันอบรม

จัดวิทยากรประจากลุ่ม และวิทยากรบรรยายพิเศษ
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2. ขั้นตอนการจัดวิทยากรกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชา
นิติศาสตร์
จากการไปประชุ ม จั ด ตารางลงอบรมประสบการณ์ วิ ช าชี พ ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะได้ ต ามที่
สาขาวิชาได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่ได้ตามที่สาขาวิชาเลือกไว้ก็จะเลือกใหม่โดยนาข้อมูลเดิมมาพิจารณาและ
เลื อกวันที่กระทบภาระงานของคณาจารย์น้อยที่สุ ด พอประชุมเสร็จแล้ว ก็จะกลับ มาที่สาขาวิช า
นิติศาสตร์ผู้เขียนก็จะรีบดาเนินการในส่วนของการจัดคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ไปเป็นวิทยากร
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดจานวนครั้งของนักศึกษาเพื่อการจัดคณาจารย์เป็นวิทยากรใน
การอบรม ครั้งนี้สานักวิชาการประมาณการนักศึกษาไว้ 800 คน สาวิชานิติศาสตร์เลือกจัด 3 ครั้ง
ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดนักศึกษา 250 คน ครั้งที่ 2 จัดนักศึกษา 250 ครั้งที่ 3 จัดนักศึกษา 300 คน
มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) การจัดอบรมครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 จัดนักศึกษาเพื่อเข้ารับ
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จานวน 250 คน ดังนั้นต้องจัดวิทยากรที่เป็นอาจารย์ภายใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 คน ต่อจานวนนักศึกษา 25 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้จึงต้องจัดคณาจารย์เป็น
วิทยากรภายใน 10 คน วิทยากรบรรยายพิเศษซึ่งทากิจกรรมเป็น วิทยากรศาลจาลอง 5 คน
วิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย 1 คน วิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย 1 คน
2) การจัดอบรมครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/25556 จัดนักศึกษาเพื่อเข้ารับ
การอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จานวน 250 คน ดังนั้นต้องจัดวิทยากรที่เป็นอาจารย์ภายใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 คน ต่อจานวนนักศึกษา 25 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้จึงต้องจัดคณาจารย์เป็น
วิทยากรภายใน 10 คน วิทยากรบรรยายพิเศษซึ่งทากิจกรรมเป็น วิทยากรศาลจาลอง 5 คน
วิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย 1 คน วิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย 1 คน
3) จัดอบรมครั้งที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/25556 จัดนักศึกษาเพื่อเข้ารับการ
อบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จานวน 300 คน ดังนั้นต้องจัดวิทยากรที่เป็นอาจารย์ภายใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 คน ต่อจานวนนักศึกษา 25 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้จึงต้องจัดคณาจารย์เป็น
วิทยากรภายใน 12 คน วิทยากรบรรยายพิเศษซึ่งทากิจกรรมเป็น วิทยากรศาลจาลอง 6 คน
วิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย 1 คน วิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย 1 คน
2. ขั้นตอนการจัดคณาจารย์เป็นวิทยากร
1) ผู้เขียนจะเริ่มจัดวิทยากรภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ ก่อนเป็นลาดับแรก ซึ่ง
การจัดวิทยากรภายใน จะเริ่มจัดต่อจากลาดับเดิมของภาคที่ผ่านมาคือภาคการศึกษาที่ 1/2556 ใน
การจัดวิทยากรจะเรียงตามตัวอักษรจากอักษรตัวแรกของภาษาไทยคือ ก เป็นต้นไป จนถึง ลาดับ
สุดท้ายอักษร อ ดังนั้นลาดับสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ผ่านมาเป็นชื่อของ รองศาสตราจารย์วิมาน
กฤตพลวิมาน ดังนั้นลาดับที่เริ่มจัดของภาคการศึกษา 2/2556 จะเป็นชื่อของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิวิธ วงศ์ทิพย์ จะเรี ย งล าดับ ตามตัว อักษรไปจนครบจานวนที่ต้องการ พอได้วิทยากรครบตาม
ต้องการแล้วจะต้องจัดวิทยากรสารองไว้ 1 คนทุกครั้ง รายชื่อที่ตั้งเป็นวิทยากรสารองเพื่อแก้ไขปัญหา
กรณีที่คณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นวิทยากรแล้วไม่สามารถลงปฏิบัติงานในช่วงดังกล่าวได้ วิทยากรสารอง
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จะได้ปฏิบัติหน้าที่แทนทันที พอจัดวิทยากรกลุ่ม 1 เสร็จแล้วก็ให้จัดกลุ่ม 2 และสารองวิทยากร
ภายใน 1 คน เหมือนเดิม เสร็จแล้วก็จัดกลุ่ม 3 และสารองวิทยากรภายในเหมือนเดิม ทั้งนี้รายชื่อที่
สารองในกลุ่ม 1 จะเป็นวิทยากรลาดับที่ 1 ในกลุ่มที่ 2 รายชื่อวิทยากรสารองกลุ่ม 2 จะเป็น
วิทยากรลาดับที่ 1 ในกลุ่ม 3 เป็นอย่างนี้จนครบจานวนครั้งที่อบรม
2) การจัดรายชื่อวิทยากรจะยกเว้นชื่อประธานกรรมการประจาสาขาวิชา และ
คณาจารย์ที่ไปเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สาขาวิชามีมติกรรมการประจาสาขาวิชายกเว้นผู้ที่
ไม่ ต้ อ งลงอบรมประสบการณ์ วิ ช าชี พ ไว้ ดั ง นี้ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์
คณาจารย์ที่ไปดารงตาแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ไม่ให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเพราะประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ต้องไปทาหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยากรในการอบรมในกรณีที่นักศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์
มีจานวนมากกว่านักศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เข้าอบรมพร้อมกัน หรือในกรณีที่สาขาวิชานิติศาสตร์จัด
อบรมเพียงสาวิชาเดียว
3) เมื่อจัดรายชื่อครบตามจานวนกลุ่มเสร็จแล้วให้พิ มพ์รายชื่อลงในแบบฟอร์ม
แต่งตั้งเป็นวิทยากรให้ครบทุกกลุ่ม และนารายชื่อที่แต่งตั้งเป็นวิทยากรที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนาไป
ปิดบอร์ดประกาศเพื่อให้คณาจารย์ทราบกาหนดวันที่เป็นวิทยากร
4) การจั ดรายชื่อวิทยากรครบตามจานวนกลุ่ มที่ได้กาหนดไว้แล้ว แต่จะเพิ่ม
รายชื่อวิทยากรสารองไว้ 1 ท่าน เพื่อใช้ในกรณีที่วิทยากรไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
เช่น ไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาล เป็นต้น ต้องขยับวิทยากรสารองขึ้นแทนได้ทันที
5) เมื่อปิดประกาศรายชื่อวิทยากรบนบอร์ดสาขาวิชาแล้ว คณาจารย์จะมาดูที่
บอร์ดสาขาวิชา ถ้าคณาจารย์ที่มีรายชื่อเป็นวิทยากรในช่วงนั้น ๆ ติดราชการ งานภาระสาคัญไม่
สามารถเป็นวิทยากรในช่วงดังกล่าวได้จะทาการแลกเปลี่ยนชื่อกับคณาจารย์ท่านอื่นภายในสาขาวิชา
นิติศาสตร์เพื่อปฏิบัติราชการแทน
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แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดคณาจารย์เป็นวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
สาขาวิชานิติศาสตร์
การจัดคณาจารย์เป็นวิทยากร
อบรมประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย

จัดคณาจารย์ภายในเรียง
ตามตัวอักษรต่อจากครั้ง
ที่ผ่านมา
ปิดประกาศรายชื่อที่บอร์ดสาขาวิชาหน้าสาขาวิชาฯ

คณาจารย์มาดูบอร์ดสาขาวิชา

คณาจารย์ไม่สามารถเป็น
วิทยากรได้

คณาจารย์ลงเป็นวิทยากรได้

กรณีวิทยากรไม่สามารถลงปฏิบัตหิ น้าที่เป็น
วิทยากรได้ จะหาวิทยากรท่านอื่นแทนและ
เขียนชื่อวิทยากรแทนที่บนฟอร์มแต่งตั้งเป็น
วิทยากร
รวบรวมรายชื่อ
คณาจารย์ที่เป็นวิทยากร
ได้

ทาบันทึกส่งรายชื่อวิทยากรพร้อมกับรายชื่อวิทยากรภายนอกให้สานักวิชาการ
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รายชื่อคณาจารย์ภายในสาขาวิชา
ที่เรียงตามอักษร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

รศ.ดร.กิติพงศ์
อ.เกวลิน
อ.กฤติญดา
อ.ชัชชัย
ผศ.จาตุรนต์
รศ.ชนินาฎ
อ.ตะวัน
รศ.ดร.ธวัชชัย
อ.ดร.ธีรเดช
ผศ.ธนัชพร
อ.ปัณณวิช
ผศ.พงศ์จิรา
อ.พิมพ์ภัสสร
รศ.ภาณินี
รศ.ดร.ภาณุมาศ
รศ.ลาวัลย์
ผศ.ดร.ลาวัณย์
รศ.วรวุฒิ
รศ.วิกรณ์
ผศ.วิชัย
อ.วิภุส
รศ.วิมาน
ผศ.วิวิธ
ผศ.สมศักดิ์
รศ.สราวุธ
อ.สาธิตา
ผศ.ดร.สุรีรัตน์
ผศ.สิริพันธ์
ผศ.อิงครัต
ผศ.เอกพงศ์

หังสพฤกษ์
ต่อปัญญาชาญ
เกิดลาภผล
ลาภปรารถนา
บุณยธนะ
ลีดส์
เดชภิรตั นมงคล
สุวรรณพานิช
มโนลีหกุล
กังสังข์
ทัพภวิมล
เชิดชู
เนติโพธิ์
กิจพ่อค้า
ขัดเงางาม
หอนพรัตน์
ถนัดศิลปกุล
เทพทอง
รักษ์ปวงชน
ศรีรัตน์
แสนเจริญ
กฤตพลวิมาน
วงศ์ทิพย์
เธียรจรูญกุล
ปิติยาศักดิ์
วิมลคุณารักษ์
ประจนปัจจนึก
พลรบ
ดลเจิม
คลังกรณ์
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ตารางที่ 5

การจัดรายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายครั้งที่ 1
รายชื่อวิทยากร
อบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าวิทยากร
ครั้งที่

ลาดับ

2

1

รศ.ชนินาฏ

วันที่

2

อ.ชัชชัย

20-24

3

รศ.ดร.ธวัชชัย

ลาภปรารถนา

มกราคม

4

อ.ธนัชพร

กังสังข์

2557

5

อ.ดร.ธีรเดช

มโนลีหกุล

จันทร์-

6

อ.พงศ์จิรา

เชิดชู

ศุกร์

7

ผศ.ภัฏฐิญา

สิริบวรพิพัฒน์

จานวน

8

รศ.ภาณินี

กิจพ่อค้า

250 คน

9

รศ.ภาณุมาศ

ขัดเงางาม

10

ผศ.ดร.ลาวัณย์

ถนัดศิลปกุล

ตารางที่ 6

รายชื่อวิทยากร

สอนเสริมป.ตรี

ลีดส์
ลาภปรารถนา

การจัดรายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายครั้งที่ 2

สารอง รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

สอน ป.โท

รายชื่อ
วิทยากร
แทน
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ตารางที่ 7 การจัดรายชื่ออบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายครั้งที่ 3
รายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ครั้งที่

ลาดับ

3

1

รายชื่อวิทยากร
รศ.ลาวัลย์

รายชื่อ
สอน
สอน ป.โท วิทยากร
เสริมป.ตรี
แทน

หอนพรัตน์

รายชื่อวิทยากร
อบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าวิทยากร
ครั้งที่

ลาดับ

1

1

ผศ.วิวิธ

วันที่

2

ผศ.สมศักดิ์

15-19

3

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

มกราคม

4

ผศ.สุรีรัตน์

ประจนปัจจนึก

2557

5

ผศ.สิริพันธ์

พลรบ

พุธ-

6

ผศ.อรทิพย์

ตัณฑประศาสน์

อาทิตย์

7

ผศ.อิงครัต

ดลเจิม

จานวน

8

ผศ.เอกพงศ์

คลังกรณ์

250 คน

9

รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์

10

ผศ.จาตุรนต์

สารอง

รายชื่อวิทยากร
วงศ์ทิพย์
เธียรจรูญกุล

รศ.ชนินาฎ ลีดส์

บุณยธนะ

สอนเสริมป.ตรี

สอน ป.โท

รายชื่อ
วิทยากรแทน
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วันที่
7 -21
เมษายน
2557
จันทร์
ศุกร์
จานวน
300 คน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รศ.วิกรณ์
ผศ.วิชัย
อ.วิภุส
รศ.วิมาน
ผศ.วิวิธ
อ.สมศักดิ์
รศ.ดร.สราวุธ
รศ.สุจินตนา
ผศ.สุรีรัตน์
ผศ.สิริพันธ์
ผศ.อรทิพย์

รักษ์ปวงชน
ศรีรัตน์
แสนเจริญ
กฤตพลวิมาน
วงศ์ทิพย์
เธียรจรูญกุล
ปิติยาศักดิ์
ชุมวิสูตร
ประจนปัจจนึก
พลรบ
ตัณฑประศาสน์

สารอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงครัต ดลเจิม
5) เมื่อคณาจารย์มาดูที่รายชื่อที่กระดานที่ปิดประกาศไว้ แล้ว คณาจารย์ติดภาระ
งานอื่นที่ไม่สามารถลงอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายได้ก็จะทาการติดต่อคณาจารย์ท่านอื่น
ภายในสาขาวิชาที่ไม่มีชื่อเป็นวิทยากรในช่วงดังกล่าวเพื่อทาบทามมาเป็นวิทยากรแทน โดยคณาจารย์
ที่มีชื่อเป็นวิทยากรหรือคณาจารย์ที่ ได้รับการทาบทามจะต้องมาเขียนชื่อคนแทนบนกระดานที่ปิด
ประกาศ ไว้เพื่อที่ผู้เขียนจะได้ดาเนินการต่อไป

13
ตารางที่ 8

รายชื่อวิทยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรแทน ครั้งที่ 1
รายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1
ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรแทน
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ตารางที่ 9

รายชื่อวิทยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรแทน ครั้งที่ 2
รายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2
ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรแทน
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ตารางที่ 10

รายชื่อวิทยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรแทน ครั้งที่ 3
รายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 3
ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรแทน

16
6) ก่อนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายประมาณ 3 สัปดาห์ ผู้เขียนจะ
มาดูที่ปิดประกาศรายชื่อเพื่อเตรียมส่งรายชื่อวิทยากรไปให้สานักวิชาการ เมื่อผู้เขียนมาดูรายชื่อแล้ว
จะทาเครื่องหมายถูกในกรณีที่ส่งรายชื่อไปเป็นวิทยากร ทั้งรายชื่อวิทยากรที่ลงเป็นวิทยากรเอง และ
รายชื่อวิทยากรที่ลงปฏิบัติราชการแทน การทาเครื่องหมายถูกหลังชื่อวิทยากรนั้นแสดงว่าผู้เขียนได้
ส่งชื่อไปแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลังจากที่ส่งชื่อไปที่สานักวิชาการแล้วผู้เขียนจะได้ทราบ
ได้ว่ามีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มเติมจากเดิม จะได้รีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักวิชาการและทา
บันทึกเปลี่ยนแปลงวิทยากรต่อไป
7) การเปลี่ยนแปลงวิทยากรกระทาได้ดังนี้
7.1 กรณีคณาจารย์มีความประสงค์จะเปลี่ยนวิทยากรก่อนที่ผู้เขียนจะทา
บันทึกส่งรายชื่อวิทยากรต่อสานักวิชาการ ผู้เขียนจะใส่รายชื่อวิทยากรที่ลงแทนไปในบันทึกขอส่ง
รายชื่อวิทยากรได้ทันที และทาบันทึกส่งรายชื่อสานักวิชาการต่อไป
7.2 กรณีคณาจารย์มีความประสงค์จะเปลี่ยนวิทยากรหลังจากที่ผู้เขียนส่ง
บันทึกส่งรายชื่อวิทยากรไปที่สานักวิชาการแล้ว ผู้เขียนจะเดิมดูที่รายชื่อปิดประกาศตลอดเวลาเพื่อ
ดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรหรือไม่ ถ้าผู้เขียนพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้เขียนจะต้องรีบ
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการทันที และรีบทาบันทึกขอเปลี่ยนแปลง
วิทยากรส่งไปที่สานักวิชาการต่อไป
แผนภาพที่ 7

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวิทยากรภายในลงอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
สาขาวิชานิติศาสตร์ กรณีที่สาขาวิชาฯ ส่งรายชื่อวิทยากรให้สานักวิชาการแล้ว

คณาจารย์ในสาขาวิชาไม่สามารถปฏิบัติราชการเป็น
วิทยากรได้
คณาจารย์หาวิทยากรท่านอื่นแทนและใส่ชื่อใน
แบบฟอร์มแต่งตั้งเป็นวิทยากรที่บอร์ด
ผู้จัดทาไปดูรายชื่อที่บอร์ดก่อนการอบรม
รีบโทรศัพท์ประสานงานกับสานักวิชาการ
ทาบันทึกเปลี่ยนแปลงวิทยากรส่งให้สานัก
วิชาการ
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(สาเนา)
หนังสือส่งรายชื่อวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

ส่วนราชการ สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8362-5
ที่ ศธ 0522.18/
วันที่
ธันวาคม 2556
เรื่อง ขอส่งรายชื่อวิทยากรอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
เรียน ผู้อานวยการสานักวิชาการ
สาขาวิชานิติศาสตร์ขอส่งรายชื่อวิทยากรอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ภาค
การศึกษาที่ 2/2556 วันที่ 15-19 มกราคม 2557 และ วันที่ 20-24 มกราคม 2557 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์เธียรชัย ณ นคร)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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ตารางที่ 11 ข้อมูลวิทยากรอบรมเข้มครั้งที่ 1
ตารางเอกสารรายละเอียดแนบบันทึกเพื่อส่งวิทยากรลงกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

19
ตารางที่ 12 ข้อมูลวิทยากรอบรมเข้มครั้งที่ 2
ตารางเอกสารรายละเอียดแนบบันทึกเพื่อส่งวิทยากรลงกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
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บันทึกขอเปลี่ยนแปลงวิทยากร กรณีที่ผู้เขียนส่งรายชื่อ ไปที่สานักวิชาการแล้ว คณาจารย์มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิทยากร

ส่วนราชการ สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ 0522.18/
วันที่
เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิทยากรประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

มกราคม 2557

เรียน ผู้อานวยการสานักวิชาการ
ตามที่สานักวิชาการจัดอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์นั้น สาขาวิชานิติศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรมฯ ระหว่างวันที่ 15-19
มกราคม 2557 จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภาณุมาศ ขัดเงางาม โดยปฏิบัติงานดังนี้ วันที่ 15-17 มกราคม 2557 และวันที่ 18 – 19 มกราคม
2557 เป็น รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้าและจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพันธ์ พลรบ เปลี่ยนเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์เธียรชัย ณ นคร)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
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8) การตัดวิทยากรในกรณีที่นักศึกษามาไม่ครบจานวน
เมื่อใกล้วันอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการจะแจ้งจานวนนักศึกษา
มาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ ในกรณีที่จานวนนักศึกษามาน้อยกว่าที่สานักวิช าการกาหนด เจ้าหน้าที่
สานักวิชาการจะแจ้งขอยกเลิกวิทยากร ซึ่งการยกเลิกวิทยากรจะต้องยกเลิกเป็นเลขคู่ คือ 2 กลุ่ม
4 กลุ่ ม หรือ 6 กลุ่ม แล้วแต่ว่าในช่วงของการอบรมนั้นนักศึกษามาจานวนเท่าไหร่ ในกรณีเช่นนี้
ผู้เขียนจะยกเลิกวิทยากรจากข้างล่างสุดมาหาข้างบน และจะถือว่าวิทยากรที่ถูกตัดก็เป็นวิทยากร
ของรุ่นนี้แต่ไม่ต้องออกอบรมประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้นเอง
ตารางที่ 13 การตัดรายชื่อวิทยากร

22
9. การเพิ่มวิทยากรในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น
เจ้าหน้าที่สานักวิชาการจะประสานงานแจ้งว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ในภาคการศึกษานี้ขอให้สาขาวิชาจัดวิทยากรเพิ่มเติม จานวน 1 ครั้ง ทางผู้เขียนก็ดูตารางการทางาน
ของคณาจารย์ ว่ า ช่ ว งไหนปลอดภาระงานมากที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะจั ด ช่ ว งวั น ลงเป็ น วิ ท ยากรอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพให้คณาจารย์ ซึ่งบางครั้งการจัดวันลงอบรมเข้มเพิ่มเติมนั้นอาจจัดก่อนหรือหลัง
วันที่เคยกาหนดมาแล้วก็ได้ เช่น ในภาคการศึกษา 1/2555 ที่ไปประชุมมาจัดจานวน 3 ครั้ง ครั้งที่
1 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555 ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 8-12 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 3 จัดวันที่ 17-21
กันยายน 2555 และจัดเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จัดวันที่ 2-6 กันยายน 2555 การจัดวิทยากรจะจัดเหมือน
การจัดวิทยากรปกติคือจัดเรียงจากลาดับสุดท้ายของครั้งที่ 3
ตารางที่ 14 การเพิ่มวิทยากรนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติม
รายชื่อวิทยากร
อบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

ครั้งที่

ลาดับ

รายชื่อวิทยากร

4

1 อ.พงศ์จิรา

เชิดชู

วันที่

2 อ.พงษ์สิทธิ์

อรุณรัตนากุล

2-6

3 รศ.เพชรา

จารุสกุล

กันยายน

4 ผศ.ภัฏฐิญา

สิริบวรพิพัฒน์

2555
วันอาทิตย์วันพฤหัสบดี
นักศึกษาจานวน 150
คน

5 รศ.ภาณินี

กิจพ่อค้า

6 ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

(เพิ่มเติม)

สอน
เสริม สอน ป.
ป.ตรี
โท

รายชื่อ
วิทยากร
แทน
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3. ขั้นตอนการจัดวิทยากรบรรยายพิเศษ
สาขาวิชานิติศาสตร์มีกิจกรรมที่ต้องเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ในการนาไปใช้ใน
ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมศาลจาลอง
2. กิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย
3. กิจกรรมบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย
ตารางที่ 15 กิจกรรมในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

3.1 กิจกรรมศาลจาลอง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 3 ของกิจกรรม ตั้งแต่เวลา
10.30-16.30 น. ใช้เวลา 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการเชิญวิทยากรดังนี้
3.1.1 ผู้เขียนจะโทรศัพท์เรียนเชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้พิพากษาตามรายชื่อที่
สาขาวิชาตั้งไว้เป็นวิทยากรศาลจาลอง โดยเรียนเชิญผู้พิพากษาตามรายชื่อ ต่อจากลาดับเดิมที่ได้เชิญ
ครั้งที่แล้ว โดยโทรศัพท์ขอเชิญเป็นวิทยากร และแจ้งสถานที่การจัดกิจกรรม กาหนดวัน และเวลา
และสอบถามถึงสถานะปัจจุบันของผู้ทรงคุณวุฒิว่าขณะนี้ท่านดารงตาแหน่งอะไร และสถานที่ทางาน
ปัจจุบัน เพื่อจะได้ส่งจดหมายเชิญได้ถูกต้อง
3.1.2 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการเป็นวิทยากรก็นาชื่อมาใส่ในตารางการจัดเป็น
วิทยากร
3.1.3 จัดทาหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร โดยทาเป็นหนังสือภายนอกแจ้งกาหนด
วัน เวลา และสถานที่
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3.1.4 จัดทาหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัติตัวบุคลากรมาเป็น
วิทยากรในกิจกรรม
3.1.5 จัดส่งรายชื่อวิทยากรภายนอกไปพร้อมกับรายชื่อวิทยากรภายใน ส่งให้
สานักวิชาการ โดยทาเป็นบันทึกให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนามส่งไป
3.1.6 ก่อนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 3 วัน จะโทรศัพท์เพื่อย้าการ
เป็นวิทยากรอีกครั้งเพื่อกันวิทยากรลืม
กรณี ที่ เ รี ย นเชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรศาลจ าลองแล้ ว ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ติ ด ภาระงาน
เร่งด่วนก็จะโทรศัพท์มาขอยกเลิก ผู้เขียนก็จะรีบดาเดินการโทรศัพท์เรียนเชิญวิทยากรที่มีชื่อถัดไป
เป็นวิทยากรแทนทันที เมื่อได้เรียนเชิญวิทยากรท่านใหม่ได้แล้วก็จะรีบโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิช าชีพ สานักวิชาการทันทีเพื่อแจ้งขอเปลี่ ยนแปลงวิทยากรศาลจาลอง และรีบทา
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรศาลจาลองรีบส่งไปสานักวิชาการทันที
การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรนั้นมหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าตอบแทน
การเป็นวิทยากรให้โดยให้ถือเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องค่าตอบแทนในการ
ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 12 ข้อ 2 (2) วิทยากรบรรยายพิเศษ (ก)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชั่วโมงละ 1,000 บาท ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรศาลจาลอง ใช้เวลา 6
ชั่วโมง ก็จะได้รับเงินค่าตอบแทน 6,000 บาท และค่า พาหนะไป-กลับ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมระบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2557 เหมาจ่ายไปกลับ 500 บาท
รวมเป็นเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับ คนละ 6,500 บาท
3.2 กิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 4 ของกิจกรรม ตั้งแต่เวลา
08.30-14.30 น. ใช้เวลา 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการเชิญวิทยากรดังนี้
3.2.1 ผู้ เ ขี ย นจะโทรศั พ ท์ เ รี ย นเชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ น ผู้ พิ พ ากษา หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย ตามรายชื่อที่สาขาวิชา
ตั้งไว้เป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเรียนเชิญผู้พิพากษา/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามรายชื่อต่อจาก
ล าดับ เดิมที่ ได้เชิญครั้ งที่แล้ ว โดยโทรศัพท์ขอเชิญเป็นวิทยากร และแจ้งสถานที่การจัดกิจกรรม
กาหนดวัน และเวลา และสอบถามถึงสถานะปัจจุบันของผู้ทรงคุณวุฒิว่าขณะนี้ท่านดารงตาแหน่ง
อะไร และสถานที่ทางานปัจจุบัน เพื่อจะได้ส่งจดหมายเชิญได้ถูกต้อง
3.2.2 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการเป็นวิทยากรก็นาชื่อมาใส่ในตารางการจัดเป็น
วิทยากร
3.2.3 จัดทาหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร โดยทาเป็นหนังสือภายนอกแจ้งกาหนด
วัน เวลา และสถานที่
3.2.4 จัดทาหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัติตัวบุคลากรมาเป็น
วิทยากรในกิจกรรม
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3.2.5 จัดส่งรายชื่อวิทยากรภายนอกไปพร้อมกับรายชื่อวิทยากรภายใน ส่งให้สานัก
วิชาการ โดยทาเป็นบันทึกให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนามส่งไป
3.2.6 ก่อนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 3 วัน จะโทรศัพท์เพื่อย้าการ
เป็นวิทยากรอีกครั้งเพื่อกันวิทยากรลืม
กรณีที่เรี ยนเชิญเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ ยแล้ว ผู้ ทรงคุณวุฒิติดภาระงาน
เร่งด่วนก็จะโทรศัพท์มาขอยกเลิก ผู้เขียนก็จะรีบดาเดินการโทรศัพท์เรียนเชิญวิทยากรที่มีชื่อถัดไป
แทนทันที เมื่อได้เรียนเชิญวิทยากรท่านใหม่ได้แล้วก็จะรีบโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ สานักวิชาการทันทีเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย และรีบทาบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ยรีบส่งไปสานักวิชาการทันที
การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรนั้นมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนการเป็น
วิท ยากรให้ โ ดย ให้ ถื อเกณฑ์ ป ระกาศมหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช เรื่ อ งค่ าตอบแทนในการ
ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 2 (2) วิทยากรบรรยายพิเศษ (ก)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชั่วโมงละ 1,000 บาท ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย
ใช้เวลา 6 ชั่วโมง ก็จะได้รับเงินค่าตอบแทน 6,000 บาท และค่า พาหนะไป-กลับ เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมระบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ เหมาจ่ายไป
กลับ 500 บาท รวมเป็นเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับ คนละ 6,500 บาท
3.3 กิจกรรมบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 4 ของ
กิจกรรม ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการเชิญวิทยากรดังนี้
3.3.1 ผู้ เ ขี ย นจะโทรศั พ ท์ เ รี ย นเชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ น ผู้ พิ พ ากษา หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย ตาม
รายชื่อที่สาขาวิชาตั้งไว้เป็นวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย โดยเรียนเชิญผู้พิพากษา/
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามรายชื่อต่อจากลาดับเดิมที่ได้เชิญครั้งที่แล้ว โดยโทรศัพท์ขอเชิญเป็นวิทยากร และ
แจ้งสถานที่การจัดกิจกรรม กาหนดวัน และเวลา และสอบถามถึงสถานะปัจจุบันของผู้ทรงคุณวุฒิว่า
ขณะนี้ท่านดารงตาแหน่งอะไร และสถานที่ทางานปัจจุบัน เพื่อจะได้ส่งจดหมายเชิญได้ถูกต้อง
3.3.2 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการเป็นวิทยากรก็นาชื่อมาใส่ในตารางการจัดเป็น
วิทยากร
3.3.3 จัดทาหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร โดยทาเป็นหนังสือภายนอกแจ้งกาหนด
วัน เวลา และสถานที่
3.3.4 จัดทาหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัติตัวบุคลากรมาเป็น
วิทยากรในกิจกรรม
3.3.5 จัดส่งรายชื่อวิทยากรภายนอกไปพร้อมกับรายชื่อวิทยากรภายใน ส่งให้สานัก
วิชาการ โดยทาเป็นบันทึกให้ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนามส่งไป
3.3.6 ก่อนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 3 วัน จะโทรศัพท์เพื่อย้าการ
เป็นวิทยากรอีกครั้งเพื่อกันวิทยากรลืม
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กรณีที่เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมายแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดภาระงานเร่งด่วนก็จะโทรศัพท์มาขอยกเลิก ผู้เขียนก็จะรีบดาเดินการโทรศัพท์เรียนเชิญวิทยากรที่
มีชื่อถัดไปแทนทัน ที เมื่อได้เรี ยนเชิญวิทยากรท่านใหม่ได้แล้วก็จะรีบโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการทันทีเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนัก
กฎหมาย และรีบทาบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมายรีบส่งไป
สานักวิชาการทันที
การเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรนั้นมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนการเป็น
วิท ยากรให้ โ ดย ให้ ถื อเกณฑ์ ป ระกาศมหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช เรื่ อ งค่ าตอบแทนในการ
ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ข้อ 2 (2) วิทยากรบรรยายพิเศษ (ก)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชั่ วโมงละ 1,000 บาท ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายจริยธรรม
สาหรับนักกฎหมายใช้เวลา 2 ชั่วโมง ก็จะได้รับเงินค่าตอบแทน 2,000 บาท และค่าพาหนะไป-กลับ
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมระบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2557
เหมาจ่ายไปกลับ 500 บาท รวมเป็นเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับ คนละ 2,500 บาท
ตารางที่ 16 แบบฟอร์มการจัดวิทยากรภายนอก
ครั้ง
วันที่จัดกิจกรรม
ที่
1
วันที่ 15-19 มกราคม 2557
วันพุธ-วันอาทิตย์
จานวนนักศึกษา 250 คน
10 กลุ่ม

วิทยากรการเจรจา
ไกล่เกลี่ย
เวลา 10.30- 16.30 น. เวลา 8.30-14.30 น.
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม วันเสาร์ที่ 18 มกราคม
1.ศ.ประพันธ์ ทรัพย์แสง 1.อ.โชติช่วง ทัพวงศ์
2.อ.พิศาล พิริยะสถิตย์
3.อ.สราวุธ เบญจกุล
4.อ.สุวิทย์ รัตนสุคนธ์
5.อ.อานาจ พวงชมภู
วิทยากรศาลจาลอง

วิทยากรจริยธรรม
สาหรับนักกฎหมาย
เวลา 14.30-16.30 น.
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม
1.อ.วิชา มั่นสกุล

ผู้เขียนจะจัดวิทยากรภายนอก โดยแบ่งเป็นวิทยากรกิจกรรมศาลจาลอง วิทยากรการ
เจรจาไกล่เกลี่ย และวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการทาหนังสือ
ส่งไปที่สานักวิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะใช้วิทยากรดังนี้
วิทยากรศาลจาลอง วิทยากร 1 กลุ่ม ต่อ วิทยากรภายใน 2 กลุ่ม
วิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย จะใช้วิทยากรท่านเดียวในการทากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะ
รวมนักศึกษาทั้งหมดของสาขาวิชานิติศาสตร์มาอยู่ในห้องประชุมใหญ่
วิทยากรบรรยายจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย จะใช้วิทยากรท่านเดียวในการทา
กิจ กรรม ซึ่ ง กิ จ กรรมจะรวมนั ก ศึ กษาทั้ ง หมดของสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ม าอยู่ใ นห้ องประชุม ใหญ่
กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ต่อจากกิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย
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แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการเชิญวิทยากรภายนอกมาเป็นวิทยากรกิจกรรมศาลจาลอง
กิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย และกิจกรรมการบรรยายจริยธรรมสาหรับ
นักกฎหมาย
สาขาวิชากาหนดวันจัดกิจกรรม
โทรศัพท์เรียนเชิญวิทยากรตามลาดับรายชื่อที่ได้เรียงไว้
บอกกาหนดการเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร
วิทยากรศาลจาลอง

วิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย

วิทยากรตอบรับ

วิทยากรบรรยายจริยธรรม
สาหรับนักกฎหมาย

วิทยากรปฏิเสธ
หาท่านใหม่ตามคิวที่ได้เรียงชื่อไว้

ทาหนังสือเชิญเป็นวิทยากร
ทาหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ประมาณ 3 วัน ใกล้จัดกิจกรรมอบรมเข้มโทรศัพท์ยืนยันวิทยากร

28
แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวิทยากรภายนอกที่เป็นวิทยากรศาลจาลอง
วิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย วิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย

ผู้พิพากษาที่เชิญมาเป็นวิทยากรไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้
ผู้พิพากษาโทรศัพท์ประสานงานกับผู้เขียน ผู้เขียนทาการ
ยกเลิกการเป็นวิทยากร
ผู้เขียนจัดหาผู้พิพากษาท่านอื่นแทนโดยเรียงลาดับ
วิทยากรท่านสุดท้ายที่เชิญ
โทรศัพท์เชิญผู้พิพากษาลาดับต่อไปมาเป็นวิทยากร
โทรศัพท์ประสานงานกับสานักวิชาการขอเปลี่ยนแปลง
วิทยากร
ทาบันทึกเปลี่ยนแปลงวิทยากรส่งให้สานักวิชาการ
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
เรียน อาจารย์สุวิทย์ รัตนสุคนธ์
เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิ ชาประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า
อาจารย์ สุวิทย์ รั ตนสุ คนธ์ เป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรศาลจาลอง ในวันศุกร์ที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเป็นวิทยากรศาลจาลอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
เรียน อธิบดีผ้พู ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อจัดอบรม
เชิง ปฏิบั ติการเกี่ยวกับวิ ชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิช าชีพ
กฎหมายแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสาขาวิชานิติศาสตร์ จึงขอ
เรียนเชิญอาจารย์สุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ไปเป็นวิทยากรศาลจาลอง ในวันศุกร์ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุญ าตให้ อาจารย์ สุ วิทย์ รัตนสุคนธ์ ไปเป็น วิทยากรศาล
จาลอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
เรียน อาจารย์อดุลย์ ขันทอง
เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมายแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า
อาจารย์อดุลย์ ขันทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย ในวันพุธที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชามาเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
กราบเรียน ประธานศาลฎีกา
เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติ การเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิช าประสบการณ์วิชาชีพ กฎหมายแก่
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ณ อ าคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษ า ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สาขาวิชานิติศาสตร์จึงขอเรียนเชิญ
อาจารย์อดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฏีกาไปเป็นวิทยากรการเจรจาไกล่เกลี่ย วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้อาจารย์อดุลย์ ขันทอง ไปเป็นวิทยากรตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดังกล่าวด้วย และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
เรียน ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
เนื่องด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์เพื่อ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พิจารณาเห็นแล้ว
ว่า ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ หม่ อ มหลวงไกรฤกษ์ เกษมสั นต์ เป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็น
วิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย ซึ่งเป็นการบรรยายจากประสบการณ์ในการทางาน ใน
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับเป็นวิทยากรบรรยายจริยธรรมสาหรับนักกฎหมาย ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๘/

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
กราบเรียน ประธานศาลฎีกา
เนื่องด้วยสาขาวิช านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช มีความประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนั้น ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว สาขาวิชานิติศาสตร์จึงขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายจริธรรม
สาหรับนักกฎหมายในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ –๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ไปเป็นวิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวด้วย และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
งานเลขานุการกิจ
โทร. ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔
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4. ขั้นตอนเมื่อจัดวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4.1 เมื่อได้รายชื่อวิทยากรทั้งที่เป็นวิทยากรทั้งวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
แล้ ว ให้ ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ รี บ ท าบั น ทึ ก ส่ ง ส านั ก วิ ช าการเพื่ อ ที่ ส านั ก วิ ช าการจะได้ ท าค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณาจารย์เป็นวิทยากร และทาเรื่องยืมเงินให้หัวหน้าวิทยากรเพื่อใช้ในการทา
กิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
4.2 สานักวิชาการดาเนินการจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอ
จัดทากิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ และอธิการบดีลงนามในคาสั่งเรียบร้อยแล้ว สานักวิชาการ
จะจัดส่ งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งการเป็ นวิทยากรของคณาจารย์ มา 2 ส่ว น ส่ว นที่ 1 จะส่ งให้ประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ส่วนที่ 2 จะจัดส่งให้คณาจารย์ที่มีชื่อแต่งตั้งเป็นวิทยากร
4.3 ในส่วนของสาขาวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่จะบันทึกรับงานทั้ง 2 ส่วน ส่วนที่ 1
นาเข้าแฟ้มเสนอประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติ ศาสตร์ ส่ วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่รับงานจะนา
สาเนาคาสั่งของคณาจารย์ไปใส่ในบล็อคของคณาจารย์ที่มีชื่อเป็นวิทยากรต่อไป

5. ขั้นตอนการส่งเงินคืนกองคลัง
การอบรมเข้มชุ ดวิช าประสบการณ์วิช าชีพ มหาวิทยาลั ยจะจ่ายค่า ตอบแทนในการ
ฝึกอบรมประสบการณ์วิช าชีพระดับปริญญาตรี ให้ กับหั ว หน้าวิทยากร วิทยากรประจากลุ่ม และ
วิทยากรบรรยายพิเศษ 13 ซึ่งในการทาเรื่องเงินยืมทดรองในการจ่ายกับหัวหน้าวิทยากร วิทยากร
ประจ ากลุ่ ม และวิทยากรบรรยายพิเศษนั้น สานักวิช าการจะเป็นต้นเรื่องทายืมเงินทดรองให้ กับ
หัวหน้าวิทยากรเพื่อจ่ ายค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรให้ กับวิทยากรประจากลุ่ม และวิทยากร
บรรยายพิเศษ ที่เรียนเชิญมาเป็นวิทยากร ในการอบรม ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบจ่าย
ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย สานักวิชาการจะจัดทาบัญชีรายชื่อวิทยากรในการอบรมแต่ละครั้ง ทา
สถิติวันมาปฏิบัติราชการ และบัญชีรายชื่อรับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ให้วิทยากรเซ็นชื่อ
ปฏิบัติงาน ทั้งบัญชีรายชื่อวิทยากรประจากลุ่ม และวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ส่งคืนเงินยืมทดรอง โดยมีหัวหน้าวิทยากรเซ็นชื่อควบคุมการปฏิบัติงานทุกวัน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
ประสบการณ์วิช าชีพกฎหมายแล้ว หัว หน้าวิทยากรจะต้องนาเงินส่ งคืน เงินยืมทดรองต่อ กองคลั ง
ตามที่ได้ขอยืมเงินทดรองออกมาที่จ่ายให้กับวิทยากรในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
การยืมเงินทดรองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีเกณฑ์การยืมเงิน ผู้ยืมเงินทด
รองจ่ายต้องเคลียเงินยืมเงินทดรองภายในเวลา 30 วัน 14 ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว สานัก
วิชาการจะรวบรวมหลักฐานการเงินทั้งหมดที่วิทยากรทั้งภายในและภายนอกได้เซ็นชื่อปฏิบัติงานและ
รับเงินค่าตอบแทนแล้วมาให้ผู้เขียน ผู้เขียนจะรีบดาเนินการตรวจนับจานวนเงินให้ตรงกับวันเวลาที่มา
ปฏิบัติราชการของวิทยากรทั้งวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก ถ้าตรวจสอบดูแล้ ววิทยากร
เซ็นชื่อไม่ครบตามวันที่เข้าอบรม ผู้เขียนจะตามวิทยากรที่มีชื่อและเซ็นชื่อไม่ครบไม่เซ็นชื่อให้ครบตาม
กาหนดวันและให้หัวหน้าวิทยากรเซ็นควบคุมการปฏิบัติงานให้ครบ และนาสาเนาการยืมเงินทดรองที่
หัวหน้าวิทยากรไปยืมเงินทดรองมาประกบกับใบเคลียเงินยืมและนาเงินส่วนเกินที่เกิดขึ้นหรือเงินอาจ
13 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี 2557
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี 2554
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พอดีกับจานวนเงินยืมเขียนใบนาส่งเงินคืนกองคลังให้หัวหน้าวิทยากรเซ็นชื่อเคลียเงินและส่งคืนเงิน
ยืมทดรองกองคลังทันที
แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย
สานักวิชาการ
ทาใบยืมเงินทดรองค่าตอบแทนวิทยากร
ในระบบสามมิติ
ให้กับหัวหน้าวิทยากร
สานักวิชาการประสานผู้เขียน
ให้หัวหน้าวิทยากรไปรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
หัวหน้าวิทยากรไปยืมเงินทดรองที่กองคลัง
เจ้าหน้าที่กองกลางจัดทาบัญชีรายชื่อ
ปฏิบัติงานของวิทยากรและบัญชีรบั เงิน
ค่าตอบแทนในการอบรม ทั้งวิทยากรภายใน
และวิทยากรภายนอก และมอบให้หัวหน้า
วิทยากรในการอบรม
หัวหน้าวิทยากรนาเงินจ่ายวิทยากร
-วิทยากรประจากลุ่ม
-วิทยากรบรรยายพิเศษ
เสร็จสิ้นการอบรมสานักวิชาการรวบรวม
หลักฐานบัญชีทั้งหมดส่งให้หัวหน้าวิทยากร

หัวหน้าวิทยากรนาหลักฐานบัญชีทั้งหมดส่ง
ให้ผู้เขียนเพื่อตรวจสอบ

ผู้เขียนตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานทั้งหมดแล้วทาบันทึก
นาส่งเงินยืมต่อกองคลัง
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6. ขั้นตอนการส่งคะแนนนักศึกษาให้สานักทะเบียนและวัดผล
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายวันสุดท้าย วิทยากรประจากลุ่มจะ
นาคะแนนของกลุ่มที่ตัวเองรับผิดชอบมาให้เจ้าหน้าที่กองกลาง สานักวิชาการ เพื่อรวบรวมส่งคะแนน
ให้หัวหน้าวิทยากร เจ้าหน้าที่กองกลางจะรวบรวมคะแนนทั้งหมดของวิทยากรประจากลุ่ม โดยนา
คะแนนใส่ซองปิดผนึกมาให้ผู้เขียน ผู้เขียนจะตรวจสอบว่าคะแนนได้ครบทุกกลุ่มหรือไม่ ถ้าวิทยากร
ประจ ากลุ่ ม ไม่ได้ ส่ งคะแนนให้ เจ้ า หน้าที่ กองกลางที่รวบรวมมาให้ ผู้ เขียน ผู้ เขี ยนจะประสานกั บ
วิทยากรท่านนั้นเพื่อที่สอบถามถึงซองคะแนนของนักศึ กษา เมื่อได้คะแนนครบทุกกลุ่มแล้วผู้เขียนจะ
เขียนใบนาส่งคะแนนให้หัวหน้าวิทยากรลงนามเพื่อนาส่งสานักทะเบียนและวัดผลโดยให้นักการเดิน
นาไปส่งให้สานักงานเลขานุการ สานักทะเบียนและวัดผ
ในกรณีที่นาส่งคะแนนให้สานักทะเบียนและวัดผลแล้ว วิทยากรประจากลุ่มไม่ได้กรอก
รายละเอียด การลงคะแนนของนักศึกษา ไม่ได้เซ็นชื่อในใบคะแนน หรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งของใบ
คะแนนนักศึกษา เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนและวัดผลจะติดต่อมาที่ผู้เขียนเพื่อขอแก้ไขซองคะแนนที่ไม่
สมบูรณ์ส่งกลับมาให้วิทยากรประจากลุ่มแก้ไข โดยจะนาซองคะแนนของนักศึกษามาให้ผู้เขียนช่วย
ประสานงานในการติดตามวิทยากรประจากลุ่มให้มาดาเนินการแก้ไข ผู้เขียนจะติดต่อประสานงาน
กับ วิทยากรให้ รี บ มาดาเนิน การในส่ ว นที่ไม่สมบูรณ์ พอวิทยากรแก้ไขเรียบร้อยแล้ วจะให้นักการ
เดินทางไปส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผล สานักทะเบียนและวัดผลต่อไป

38

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการนาส่งคะแนนนักศึกษาให้สานักทะเบียนและวัดผล
วิทยากรประจากลุม่ นาคะแนนของนักศึกษา
มาให้เจ้าหน้าที่กองกลาง

เจ้าหน้าที่กองกลางรวบรวมคะแนนทั้งหมด

เจ้าหน้าที่กองกลางนาคะแนนทั้งหมดมาให้
ผู้เขียนที่สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้เขียนตรวจสอบซองคะแนนครบตามจานวน
กลุ่มที่เข้าอบรมหรือไม่
ครบ

ทาบันทึกส่งคะแนนโดยให้หัวหน้า
วิทยากรลงนามแล้วส่งซองคะแนน
ให้สานักทะเบีบยนและวัดผล

ไม่ครบ
ประสานงานวิทยากรประจากลุ่ม
เพื่อขอคะแนน
ได้คะแนนแล้ว
ทาบันทึกส่งคะแนนโดยให้หัวหน้า
วิทยากรลงนามแล้วส่งซองคะแนน
ให้สานักทะเบีบยนและวัดผล

7. ขั้นตอนการจัดวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพในเรือนจาบางขวาง
การจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ในเรือนจาบางขวาง สานักวิชาการจะทาหนังสือ
ขึ้นมาที่สาขาวิชานิติศ าสตร์เพื่อขอรายชื่อ คณาจารย์ไปเป็นวิทยากรเรือนจาบางขวาง ตามจานวน
นักศึกษาว่าในแต่ละภาคมีนักศึกษาลงทะเบียนเท่าใด และต้องการวิทยากรจานวนกี่คน
7.1 สาขาวิช านิติศาสตร์ได้รับหนังสือจากสานักวิชาการแล้ว ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์จะมอบหมายผู้เขียนให้จัดวิทยากรลงอบรมเข้มในเรือนจา

39
7.2 การจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในเรือนจาสาขาวิชานิติศาสตร์มีมติ
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ วันที่
การอบรมประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายในเรือนจ าให้ เรี ยงรายชื่อคณาจารย์ที่เป็นผู้ช ายจากอักษร ก เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้
สอบถามคณาจารย์ ผู้ ห ญิงด้ว ยว่า มีความต้องการจะไปเป็นวิทยากรในเรือนจาหรือไม่ ผู้ เขียนจะ
เรียงลาดับคณาจารย์ผู้ชาย จาก อักษร ก เพื่อลงเป็นวิทยากรอบรมประสบการณ์วิชาชีพในเรือนจา
และจะสอบถามคณาจารย์ผู้หญิง ว่ามีความความประสงค์จะเข้าไปในเรือนจาหรือไม่ ถ้าคณาจารย์
ผู้หญิงไม่มีความประสงค์ก็จะจัดคณาจารย์ผู้ชายตามลาดับต่อไป
7.3 จัดรายชื่อตามลาดับ และจานวนที่ต้องการ แล้วนารายชื่อไปปิดประกาศหน้า
สาขาวิชานิติศาสตร์
7.4 ทาบันทึกถึงสานักวิชาการเพื่อขอส่งรายชื่อวิทยากรอบรมเข้มในเรือนจา
ตารางที่ 17 ปิดประกาศรายชื่อวิทยากรอบรมเข้มในเรือนจาบางขวาง
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ตัวอย่าง บันทึกส่งรายชื่อวิทยากรอบรมเข้มในเรือนจา

ส่วนราชการ สาขาวิชานิติศาสตร์ โทร 8361-5
ที่ ศธ 0522.18/
วันที่
กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอส่งรายชื่อวิทยากรอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ณ เรือนจากลางบางขวาง
เรียน ผู้อานวยการสานักวิชาการ
ตามบันทึกที่ ศธ 0522.05(05)/752 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาผู้ต้องขัง นั้น สาขาวิชานิติศาสตร์ขอส่งรายชื่อวิทยากรอบรมเข้ม
จานวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์

7.5 สานักวิชาการได้รับบันทึกจากสาขาวิชานิติศาสตร์แล้วจะดาเนินการจัดทาคาสั่ง
มหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอจัดทากิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ และอธิการบดีลง
นามในคาสั่งเรียบร้อยแล้ว สานักวิชาการจะจัดส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งการเป็นวิทยากรของคณาจารย์
มา 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 จะส่ งให้ป ระธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ส่ วนที่ 2 จะจัดส่งให้
คณาจารย์ที่มีชื่อแต่งตั้งเป็นวิทยากร
7.6 ในส่วนของสาขาวิชานิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่จะบันทึกรับงานทั้ง 2 ส่วน ส่วนที่ 1
นาเข้าแฟ้มเสนอประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ส่ วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่รับงานจะนา
สาเนาคาสั่งของคณาจารย์ไปใส่ในบล็อคของคณาจารย์ที่มีชื่อเป็นวิทยากรต่อไป
7.7 กิจกรรมในเรือนจาบางขวาง จะใช้เวลา 3 วัน ในวัน และเวลา ราชการ กิจกรรม
จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ซึง่ การจัดอบรมเข้มในเรือนจาบางขวาง เป็นการจัดเฉพาะ
กิจสาหรับนักศึกษาในเรือนจา การอบรมเข้มในเรือนจาจะเคร่งครัดเรื่องเวลาในการเข้าออกของ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงต้องให้เจ้าหน้าที่และวิทยากรออก
จากเรือนจาภายในเวลา 15.00 น. ดังนั้น การจัดกิจกรรมในเรือนจาบางขวางจึงทาเฉพาะกิจกรรมที่มี
ความสาคัญต่อนักศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่ได้รรับจากเจ้าของสถานที่ กิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่
จะเป็นกิจกรรมดังนี้
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กิ จ กรรมวั น ที่ 1 จะเป็ น กิ จ กรรมกลางของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ กิ จ กรรม ล่ า
ลายเซ็น ปริชาติ เป็นต้น โดยมีหัวหน้าวิทยากรเข้าไปทากิจกรรมเพียงคนเดียว
กิจกรรมวันที่ 2 เป็นกิจกรรมของสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมสาขาวิชา
นิติศาสตร์จะใช้ กิจกรรมร่างสัญญา การเจรจาไกล่เกลี่ย และ การร่างพินัยกรรม เพื่อให้ความรู้แก่
นักศึกษาในเรือนจา
กิจกรรมวันที่ 3 เป็นกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ถ่ายรูปกลุ่มนักศึกษา
กับวิทยากร พิธีปิดการอบรม

แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการจัดอบรมเข้มในเรือนจาบางขวาง
สานักวิชาการส่งบันทึกมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการรับเรื่องที่ส่งมา
นาเรื่องเสนอแฟ้มประธาน
ประธานมอบหมายให้ผู้เขียนจัดวิทยากรอบรมเข้ม
ผู้เขียนตรวจสอบบันทึกดูว่า สานักวิชาการต้องการวิทยากรกี่คน และจัดวิทยากรตามต้องการ
ปิดประกาศรายชื่อวิทยากรเรียงตามตัวอักษร
แจ้งวิทยากรที่มีรายชื่อ
ทาหนังสือส่งรายชื่อวิทยากรถึงสานักวิชาการ
สานักวิชาการรับหนังสือจากสาขาวิชานิติศาสตร์
ทาคาสั่งเสนออธิการบดีลงนาม
อธิการบดีลงนามในคาสั่งส่งคืนสานักวิชาการ
สานักวิชาการส่งสาเนาสั่งแต่งตั้งวิทยากรมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์
ถึงประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์

ถึงวิทยากรที่มีรายชื่อเป็นวิทยากร

