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 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเป็นชุดวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ต้อง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายทุกคน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยว่านักศึกษาทุกคนที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ใกล้จบ
การศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเหลือชุด
วิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส านักทะเบียนจะส่งข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ให้ส านักวิชาการเพ่ือด าเนินการท าหนังสือถึงนักศึกษาให้มาเข้ารับการ
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ประสานงานในสาขาวิชาขอกิจกรรมภาระงานต่างๆ  ของคณาจารย์ ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่
ต้องเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งบุคคลที่เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายนั้นจะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งด ารงต าแหน่ง ผู้พิพากษา  ในการประสานงานการจัด
กิจกรรมต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการท างาน    ดังนั้นเพ่ือให้การท างานมีมาตรฐานเดียวกันผู้เขียน
จึงขอท าคู่มือการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานเลขานุการกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือน าไปประยุกต์ในการท างานและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
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เพ่ือนร่วมงานที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือ 
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