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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ในระบบเหมาจาย  พ.ศ. 2557 
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(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------------------- 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย  พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันและใหการเบิกคาใชจายใน การเดินทางไปปฏิบัติราชการในบางกิจกรรม  เปนไป
ดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว และประหยัดอาศัยอานาจตามความในขอ  ๑๓(๕) แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยการเงินและทรัพยสิน  พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติอ่ืนใดในสวนที่กาหนดไวในระเบียบน้ีหรือซึ่ง

ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย ” หมายความวา เบ้ียเลี้ยง

เดินทางคาเชาที่พักและคาพาหนะสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการของผูเดินทางเฉพาะใน
กิจกรรมตามที่กาหนดไวในระเบียบน้ี 

“ผูเดินทาง” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของมหาวิทยาลัย   
ที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกที่ต้ังมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  และใหรวมถึง
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยมีคาสั่งหรืออนุมัติใหปฏิบัติราชการใหแกมหาวิทยาลัย 
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   “ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชาผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
รองประธานกรรมการประจําสาขาวิชา รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการกอง 
หรือหัวหนาหรือรองหัวหนาหน วยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาประธานกรรมการประจํา
สาขาวิชา  ผูอานวยการสํา นัก ผูอํานวยการสถาบัน  รองประธานกรรมการประจําสาขาวิชา   
รองผูอํานวยการสานัก รองผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการกอง แลวแตกรณี 

“ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ” หมายความวา ศูนยบริการการศึกษา
จังหวัดศูนยบริการการศึกษาภาค ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจสาขาวิชา และศูนยบริการการศึกษา
เฉพาะกิจมุม มสธ. 

“การจัดสอบ” หมายความวา การจัดกิจกรรมสอบไล  สอบซอม สอบภาคพิเศษ 
และการสอบอ่ืนที่มีลักษณะการดําเนินการในทานองเดียวกัน รวมถึงการตรวจเย่ียมสนามสอบ 

“การสอนเสริม” หมายความวา กิจกรรมบริการทางวิชาการ  ระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยจัดใหมีขึ้น เพ่ือมุงเสริมเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหรือสื่ออ่ืนๆ  ใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  โดยจัดใหมีขึ้นที่ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือสถานที่อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด 

“การสัมมนาเสริมประจําชุดวิชาบัณฑิตศึกษา” หมายความวา กิจกรรมที่มีการนัด
หมายระหวางอาจารยกับนักศึกษาตามแตละชวงเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ  การสนทนาโตตอบ  และการอภิปราย
รวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา  และระหวางนักศึกษาดวยกัน  เพ่ือสรางเสริมทักษะการแสดง
ความคิดเห็นตอผลงานทางวิชาการ  หรือรายงานของแตละชุดวิชาของนักศึกษาแตละคนที่ไดไปศึกษา
คนควาแลวนําเสนอตอกลุมสัมมนาในช้ันเรียน  และเพ่ือเสริมเติมเต็มในเน้ือหาสาระของแตละชุดวิชา
และเน้ือหาสาระของหลักสูตรใหครบถวนสมบูรณ 

“การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี” หมายความวา กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาใหมระดับปริญ ญาตรีในแตละปการศึกษาเพ่ือแนะนํา มหาวิทยาลัย การ
เตรียมความพรอมการเปนนักศึกษาของมหาวิ ทยาลัย ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาดวยตนเองใน
ระบบการศึกษาทางไกล  โดยจัดใหมีขึ้นที่ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือสถานที่อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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“การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหมบัณฑิตศึกษา” หมายความวา กิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึ กษาใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศ  เพ่ือทําความเขาใจวิธีการศึกษา
ระดับบัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล และทาความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสรางเน้ือหา
สาระ และกระบวนการศึกษาตามหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา  รวมทั้งการปรึกษาหารือกับอาจารยที่
ปรึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียนรวมกัน 

“การตรวจเย่ียมศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ” หมายความวา  การ
เดินทางไปพบปะหรือตรวจเย่ียมศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการนิเทศงานบริการ
การศึกษาในแตละสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกั บ
ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากศูนยบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   “กิจกรรมชมรมนักศึกษา” หมายความวา กิจกรรมที่ชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จัดใหมีขึ้นตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังชมรมนักศึกษา  โดยจัดใหมีขึ้น ณ ศูนยบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือสถานที่อ่ืนที่ชมรมกําหนด 

“กิจกรรมบัณฑิตอาสา” หมายความวา กิจกรรมที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยซึ่งเขา
รวมโครงการฝกอบรมตามหลักสูตร  วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด  และทาหนาที่เปนที่
ปรึกษาและใหความชวยเหลือทางดานการเรียนดว ยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัย 

“การฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ” หมายความวา  กิจกรรม
ปฏิสัมพันธทางวิชาการที่มุงเนนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับการเสริม  หรือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานในแตละวิชาชีพ 

“การฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ” หมายความวา กิจกรรม
ปฏิสัมพันธทางวิชาการที่มุงเนนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการเสริม  หรือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานในแตละวิชาชีพ นอกเหนือจากที่นักศึกษาจะตองเขารับการ
สัมมนาเสริม และสัมมนาเขม รวมถึงการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาล 

“การสอบซอมฝกปฏิบัติพยาบาล” หมายความวา การจัดสอบเปนกรณีพิเศษใหกับ 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรที่สอบไมผาน หลังจากมีการสอบไลประจาภาคการศึกษาน้ันๆ 
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“การประชุมหรือสัมมนาเจาหนาที่ของศูนยบริการการศึ กษาของมหาวิทยาลัย ” 

หมายความวาการเดินทางมาประชุม หรือสัมมนาของผูอานวยการศูนยบริการการศึกษา และบุคลากร
ประจาศูนยบริการการศึกษา ณ ที่ต้ังมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจายตามระเบียบน้ี ใหใชใน 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

(๑) กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกที่ต้ังมหาวิทยาลัย 
  (ก) การจัดสอบ 

     (ข) การสอนเสริม 
     (ค) การสัมมนาเสริมประจาชุดวิชาบัณฑิตศึกษา 
     (ง) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับปริญญาตร ี
     (จ) การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหมบัณฑิตศึกษา 
     (ฉ) การตรวจเย่ียมศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     (ช) การเขารวมกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
     (ซ) การเขารวมกิจกรรมบัณฑิตอาสา 
     (ฌ) การฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
     (ญ) การฝกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     (ฎ) การสอบซอมฝกปฏิบัติพยาบาล 

    (๒) กิจกรรมที่จัดขึ้นในที่ต้ังมหาวิทยาลัย  เฉพาะการประชุมหรือสัมมนาเจาหนาที่
ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจายตามระเบียบน้ีของ  
ผูเดินทางที่ดารงตาแหนงประเภทผูบริหารใหเบิกจาย ดังน้ี 

(๑) กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการในฐานะผูบริหาร ใหเบิกจายในอัตราตามตําแหนง 
ประเภทผูบริหาร 

(๒) กรณีเดินทางไปปฏิบัติราชการที่มิใชในฐานะผูบริหาร  ใหเบิกจายในอัตราตาม
ตําแหนงที่ครองอยูในกรณีผูครองตาแหนงซึ่งมีสิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางภายในประเทศ
สูงกวาตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหเบิกจายในอัตราตามตําแหนงที่ครองอยูน้ัน 
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ขอ ๗ ใหผูเดินทางเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมการจัดสอบ 

ตามขอ ๕(๑) (ก) ภายในประเทศได ดังน้ี 
(๑) ใหจายคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักกับมหาวิทยาลัย 

ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 
(๒) ใหจายคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักกับสนามสอบ  

กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการคุมสอบในจังหวัดนนทบุร ีปทุมธานี 
สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

(๓) ใหจายคาพาหนะเดินทางภายในจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ ในอัตราคนละ ๔๘๐  
บาทตอการสอบแตละครั้ง ยกเวนจังหวัดที่มหาวิทยาลัยไดจัดรถสงและรับกลับระหวางมหาวิทยาลัย
กับสนามสอบหรือจังหวัดที่ใชรถของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปราชการและรถไดพักอยูที่สนาม
สอบน้ัน หามมิใหเบิกจาย 

(๔) ใหจายเบ้ียเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ตามอัตราที่กาหนดไวในระเบียบ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยคานวณจากระดับตําแหนงของผูเดินทาง จานวนวันไปปฏิบัติราชการ และวันพักแรม
ตามที่สานักทะเบียนและวัดผลกาหนด 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสั่งใหผูประสานงานสอบหรือเจาหนาที่กองกลางมาปฏิบัติ 
ราชการ ณ ที่ต้ังมหาวิทยาลัย ใหไดรับคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักกับ
มหาวิทยาลัย ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

ขอ ๘ ใหผูเดินทางเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมที่จัดขึ้นนอก 
ที่ต้ังมหาวิทยาลัย ตามขอ ๕(๑) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) และ (ฎ) ภายในประเทศได ดังน้ี 

(๑) ใหจายคาพาหนะรับจางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักกับสถานี 
ยานพาหนะประจําทางในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร สําหรับ
กรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในจังหวัดอ่ืน ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 

(๒) ใหจายคาพาหนะรับจางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักกับสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เฉพาะวันที่ปฏิบัติ
ราชการในอัตราวันละ ๕๐๐ บาทตอคน 

(๓) ใหจายคาพาหนะเดินทางภายในจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ ยกเวนจังหวัดนนทบุรี  
ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบกิจกรรม ดังน้ี 
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-๖- 

 
รูปแบบกิจกรรม คาพาหนะเดินทางเหมาจาย (บาท) 

(ก) หน่ึงจังหวัดตอหน่ึงวัน ๒๔๐ บาทตอคน 
(ข) หน่ึงจังหวัดตอสองวัน ๓๖๐ บาทตอคน 
(ค) หน่ึงจังหวัดตอสามวัน ๔๘๐ บาทตอคน 
(ง) สองจังหวัดตอสองวัน ๔๘๐ บาทตอคน 

 
   (๔) ใหจายคาพาหนะเดินทางไปปฏิบัติราชการตามที่จายจริงแตไมเกินสิทธิตามที่กา
หนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๕) ใหเหมาจายคารถรับจางระหวางจังหวัด ในอัตราเที่ยวละ ๔๐๐ บาท 
(๖) ใหจายเบ้ียเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พัก  ตามอัตราที่กาหนดไวในระเบียบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  พ.ศ. 
๒๕๕๖ โดยคํานวณจากระดับตาแหนงของผูเดินทา ง จานวนวันไปปฏิบัติราชการ  และวันพักแรม
ตามที่หนวยงานที่รับผิดชอบกาหนด 
 

ขอ ๙ ใหผูเดินทางซึ่งเปนเจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เดินทาง
มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ต้ังมหาวิทยาลัย เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการในกิจกรรมการประชุม
หรือสัมมนาเจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามขอ ๕(๒) ได ดังน้ี 

(๑) ใหเบิกจายคาพาหนะในอัตรา ดังน้ี 
(ก) คาพาหนะรับจางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักกับสถานียานพาหนะ

ประจําทางอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 
(ข) คาพาหนะรับจางไปกลับระหวางสถานียานพาหนะประจาทางกับที่ต้ั ง

มหาวิทยาลัยอัตราคนละ ๕๐๐ บาท 
(ค) คาพาหนะรับจางไปกลับระหวางสถานที่อยูหรือที่พักในเขตจังหวัดนนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร กับที่ต้ังมหาวิทยาลัย อัตราวันละ ๕๐๐ บาทตอคน 
(ง) คาพาหนะเดินทางมาประชุมหรือสัมมนาตามที่จายจริงแตไมเกินสิทธิตาม ที่

กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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- ๗ - 

 
(๒) ใหจายเบ้ียเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่กาหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคานวณจากระดับตาแหนง
ของผูเดินทาง จานวนวันมาปฏิบัติราชการ และวันพักแรมตามที่สานักบริการการศึกษากาหนด 

ขอ ๑๐ ใหจัดทารายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย
ตามขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ เปนประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสิน 

ขอ ๑๑ กรณีเดินทางไปราชการในกิจกรรมการจัดสอบและการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมระดับปริญญาตรี ตามขอ ๕(๑) (ก) และ (ง) ที่จัดขึ้น ณ ตางประเทศ ใหผูเดินทางเบิกคาใชจาย
ตามประกาศที่อธิการบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

ขอ ๑๒ ใหผูเดินทางใชใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมา
จายตามระเบียบน้ี ตามแบบที่อธิการบดีกาหนด 

ขอ ๑๓ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจายตามระเบียบน้ี  ให
เบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การเดินทางไปราชการในระบบเหมาจายที่ ตอเน่ืองกันในระหวางการใช
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย  
พ.ศ. ๒๕๔๑ กับระเบียบน้ี  สิทธิที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่กอหน้ีผูกพันไปแลวกอนวันที่
ระเบียบน้ีใชบังคับ  ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติหรือตองตีความตามระเบียบน้ี ใหนาเสนอ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอานาจออกประกาศหรือ 
คําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
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-๘- 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

      (รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย) 
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับน้ี  คือ โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัย-           
ธรรมาธิราช วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจาย  พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน  ทําใหหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระบบเหมาจายของ
มหาวิทยาลัยไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงอัตรา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศช่ัวคราว ดังน้ัน เพ่ือใหระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใ นระบบเหมาจายเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  และสอดคลองกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศช่ัวคราวพ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจาเปนตองออกระเบียบน้ี 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
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(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

----------------------------------------- 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินรายไดใหมีความ 
เหมาะสม คลองตัว ยืดหยุนและตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในขอ ๑๓
(๕) และขอ ๒๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 
๒๕๕๔ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งที่ 
๑๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี  

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการเบิก 
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔”  
 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ คาสั่ง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่ขัดหรือแยง 

กับบทบัญญัติแหงระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  
 

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี  
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  
“เงิน” หมายความวา เงินสด หรือเอกสารแทนตัวเงิน  
“เอกสารแทนตัวเงิน” หมายความวา ต๋ัวเงิน เช็ค ดราฟ ธนาณัติ ตราสารทาง 

การเงิน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่สถาบันการเงินออกใชแทนตัวเงิน  
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับ 

หรือเจาหน้ีตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว  
“เงินยืม” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยจายใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือเปน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอ่ืนๆ โดยจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  
 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี รวมทั้งมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง 
เพ่ือปฏิบัติการตาม ระเบียบน้ี 

-๒- 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------------------------- 
ขอ ๖ การจายเงินรายไดจะกระทาไดเมื่อมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติสภา 
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มหาวิทยาลัย หรือมติคณะกรรมการ กาหนดใหเบิกหรือจายเงินได โดยคานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัยและการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเปนสาคัญ  

ใหอธิการบดีมีอานาจอนุมัติการจายเงิน หรืออาจมอบหมายผูหน่ึงผูใดมีอานาจ 
อนุมัติการจายเงินแทน ทั้งน้ี อาจกาหนดวงเงินการอนุมัติการจายเงินแทนไวดวยก็ได  
 

ขอ ๗ การกาหนดอัตราการจายเงินตามระเบียบน้ี เพ่ือการใด หรือกิจกรรมใดใน 
งบประมาณประเภทใด ใหเปนไปตามประกาศที่อธิการบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เวนแตในระเบียบน้ีจะกาหนดไวเปนอยางอ่ืน  
 

ขอ ๘ บรรดาแบบพิมพ แบบสัญญายืมเงิน ใบสาคัญการจายเงิน เอกสาร ทะเบียน 
คุมรายงานที่ใชในการจายเงิน ตลอดจนวิธีการใชแบบพิมพหรือเอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ
ที่อธิการบดีกาหนด เมื่อกาหนดแลวใหอธิการบดีรายงานตอคณะกรรมการเพ่ือทราบ  
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑทั่วไปของการเบิกจายเงิน 
----------------------------------------- 

สวนที ่๑ 
การเบิกและการยืมเงิน 

----------------------------------------- 
ขอ ๙ การขอเบิกเงินรายไดทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนาเงินน้ันไปจายและให 

จายไดเฉพาะเพ่ือการน้ันเทาน้ัน จะจายเพ่ือการอ่ืนไมได  
 

ขอ ๑๐ การเบิกเงินเพ่ือจายชาระหน้ีผูกพันเปนเงินตราตางประเทศใหปฏิบัติ 
เชนเดียวกับกรณีชาระหน้ีผูกพันเปนเงินบาท โดยใหกองคลังติดตอขอซื้อเงินตราตางประเทศจาก
ธนาคารพาณิชยโดยตรง  
 

-๓- 
ขอ ๑๑ การเบิกเงินตองมีหลักฐานประกอบการเบิกเงิน เพ่ือประโยชนในการอนุมัติ 

การเบิกและการตรวจสอบ และเอกสารดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนหลักฐานประกอบการอนุมัติการเบิก
เงิน  

(๑) ใบเสร็จรับเงินที่ผูมีสิทธิเบิกเงินไดรับ  
(๒) ใบสาคัญรับเงินที่ผูมีสิทธิเบิกเงินไดรับ  
(๓) ใบรับรองการจายเงิน  
(๔) ใบสัญญาการยืมเงิน  
(๕) เอกสารการจัดซื้อจัดจางตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง  
(๖) เอกสารอ่ืนใดที่อธิการบดีกาหนดเปนหลักฐานประกอบการเบิกเงิน  
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ใหนาความในขอ ๒๕ มาใชกับเอกสารตาม (๑) ดวยโดยอนุโลม  
 
ขอ ๑๒ กรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติการเบิกเงินตามขอ ๑๑(๑) มี 

รายการไมครบถวนและผูมีสิทธิเบิกเงินไดจายเงินไป หรือไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ให
บุคคลผูมีสิทธิเบิกเงินทาใบรับรองการจายเงินตามขอ ๑๑(๓) เพ่ือนามาเปนเอกสารประกอบการขอ
เบิกเงินตอมหาวิทยาลัย  

กรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติการเบิกเงินตามขอ ๑๑(๑) สูญหาย ใหใช 
สาเนาเอกสารดังกลาวซึ่งมีคารับรองจากผูออกเอกสารเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได 
หากไมอาจขอสาเนาเอกสารดังกลาวได ใหผูมีสิทธิเบิกเงินทาใบรับรองการจายเงินตามขอ ๑๑(๓) โดย
ช้ีแจงแสดงเหตุผลและรับรองวายังไมเคยนาเอกสารดังกลาวน้ันมาเบิกจายและหากพบในภายหลังจะ
ไมนามาเบิกจายอีก แลวเสนออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติ
แลวใหใชใบรับรองการจายเงินน้ันเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได  
 

ขอ ๑๓ การเบิกเงินยืมใหกระทาไดทุกรายการยกเวนกรณีดังตอไปน้ี  
(๑) งบลงทุน  
(๒) คาสาธารณูปโภคที่เปน คาไฟฟา คาโทรศัพท และคานาประปา  
 
ขอ ๑๔ การเบิกเงินยืมเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศให

เบิกไดสาหรับการเดินทางที่มี ระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทาง  
หากกรณีใดมีความจาเปนตองเดินทางไปปฏิบัติงานเกินกวาเวลาที่กาหนดดังกลาวตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

-๔- 
ขอ ๑๕ การเบิกเงินยืมเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ใหกระทาไดเฉพาะผูที่ไดทาสัญญา 

ยืมเงินที่ไดรับอนุมัติเทาน้ัน โดยใหเบิกไดเพียงเทาที่จาเปนแกการปฏิบัติงาน แตในกรณีที่ผูยืมเงินน้ัน
ยังมิไดคืนเงินรายการเกาใหเสร็จสิ้น หามมิใหจายเงินยืมแกผูน้ัน เวนแตมีเหตุจาเปนอยางย่ิง หากเน่ิน
ชาไปจะสงผลเสียหายแกราชการและมีความจาเปนตองยืมเงินซา จะตองไดรับการอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนรายกรณีไปแตใหทาไดไมเกินสองสัญญายืมเงิน  

กรณีไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหน่ึงได ใหนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปน 
กรณีๆ ไป  
 

ขอ ๑๖ การจายเงินยืมจะจายไดเฉพาะผูยืมไดทาสัญญายืมเงินและลงลายมือช่ือรับ 
เงินในสัญญาการยืมเงิน โดยมอบใหหนวยงานผูใหยืมเก็บรักษาไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ และใหผูยืม
เก็บไวหน่ึงฉบับ  
 

ขอ ๑๗ การเบิกเงินยืมสาหรับการปฏิบัติงานที่คาบเกี่ยวตอเน่ืองจากปงบประมาณ 
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ปจจุบันไปถึงปงบประมาณถัดไปใหเบิกเงินยืม โดยใหถือวาเปนรายจายของงบประมาณปปจจุบันที่มี
การยืมเงิน และใหใชเงินไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันเริ่มตนปงบประมาณใหม  

กรณีมีเหตุผลความจาเปนไมสามารถใชจายเงินไดภายในระยะเวลาที่กาหนดไวตาม 
วรรคหน่ึง ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี  
 

ขอ ๑๘ ใหผูยืมสงหลักฐานการใชจายและเงินเหลือจายที่ยืมไป (ถามี) ภายใน 
กําหนดระยะเวลา ดังน้ี  

(๑) การยืมเงินเพ่ือไปปฏิบัติราชการทั้งในและตางประเทศใหผูยืมดาเนินการใหแลว 
เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันกลับมาถึง  

(๒) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืน ใหสงใชคืนเงินยืมภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน 
ไดรับเงิน  

(๓) การยืมเงินเพ่ือการดาเนินงานของศูนยบริการการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ 
ที่อธิการบดีกาหนด 
 
 
 
 

-๕- 
ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ และมติ กาหนดไวเปนอยางอ่ืนใหปฏิบัติตามระเบียบ  

ประกาศหรือมติน้ันๆ แลวแตกรณ ี 
 

ขอ ๑๙ ผูยืมที่มิไดดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดตามขอ ๑๘ ใหหนวยงานผู 
ใหยืมเรียกใหผูยืมชดใชเงินยืมตามเง่ือนไขในสัญญาการยืมเงิน ทั้งน้ี ใหผูยืมดาเนินการใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันเรียกใหชดใชเงินยืม  

ในกรณีที่ผูยืมไมอาจดาเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึงได ให 
หนวยงานผูใหยืมบังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงินตอไป  
 

ขอ ๒๐ หลักฐานการจายเงินเพ่ือสงใชคืนเงินยืมที่ไดดาเนินการตามขอ ๑๘ แลว ให 
หนวยงานผูใหยืมดาเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จโดยเร็ว หากพบการจายเงินที่ไมถูกตองหรือ
หลักฐานการจายมีเหตุใหทักทวง ใหหนวยงานผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืม
ปฏิบัติตามคาทักทวงภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับคาทักทวง หากผูยืมมิไดดาเนินการ หรือมี
เหตุผลไมเพียงพอ ใหหนวยงานผูใหยืมดาเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูยืมยัง
มิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจานวนที่ทักทวงน้ัน  
 

ขอ ๒๑ เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายที่ยืม ใหเจาหนาที่ออก 
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับใบสาคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐาน  
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ขอ ๒๒ ใหหนวยงานผูใหยืมเปนผูจัดเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชาระคืน 

เงินยืมใหเสร็จสิ้นไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายและเมื่อผูยืมไดชาระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแลวใหเก็บ
รักษาเชนเดียวกับหลักฐานการจาย  
 

สวนที ่๒ 
การจายเงิน 

----------------------------------------- 
 

ขอ ๒๓ การจายเงินตองมีหลักฐานประกอบการจายเงินไว เพ่ือประโยชนในการ 
ตรวจสอบเอกสารดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน  
 

-๖- 
(๑) ใบเสร็จรับเงินของผูมีสิทธิรับเงิน  
(๒) ใบสาคัญการรับเงินของผูมีสิทธิรับเงิน  
(๓) ใบรับรองการจายเงิน  
(๔) เอกสารอ่ืนใดที่อธิการบดีกาหนดเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน  
การจายเงินใหใชเอกสารตาม (๑) เปนหลักฐานประกอบการจายเงิน เวนแตกรณีที่ 

ไมอาจเรียก เอกสารตาม (๑) ได ใหใชเอกสารตาม (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณ ีเปนหลักฐาน
ประกอบการจายเงิน  

หามมิใหผูมีหนาที่จายเงิน ทาการจายเงินโดยยังไมมีหลักฐานอนุมัติการจาย หรือผูม ี
สิทธิรับเงินยังไมไดลงลายมือช่ือในเอกสารตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี  
 

ขอ ๒๔ ผูมีสิทธิรับเงินผูใดหากไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง อาจมอบฉันทะให 
ผูอ่ืนมารับเงินแทนแตตองมีหลักฐานการมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษร  
 

ขอ ๒๕ ใบเสร็จรับเงินที่ผูมีสิทธิรับเงินใชเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน อยาง 
นอยตองมีรายการดังตอไปน้ี  

(๑) ช่ือ สถานที่อยู หรือที่ทาการของผูรับเงิน  
(๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน  
(๓) รายการระบุรายละเอียดของการใดๆ ที่ขอรับเงิน  
(๔) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
(๕) ลายมือช่ือของผูรับเงิน  
 
ขอ ๒๖ หลักฐานประกอบการจายเงินตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไข 
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หลักฐานประกอบการจายเงิน ใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม และใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกา
กับไวทุกแหง  
 

ขอ ๒๗ ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือ 
ช่ือรับรองการจายและระบุช่ือผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่จายกากับไวในหลักฐาน
ประกอบการจายเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  
 
 

-๗- 
ขอ ๒๘ การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกบัญชี และตองตรวจสอบการจายเงิน 

กับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน  
 

ขอ ๒๙ ใหกองคลังเก็บรักษาหลักฐานการจายไวในที่ปลอดภัย มิใหสูญหายหรือ 
เสียหายได ทั้งน้ี เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลวใหเก็บอยางเอกสารธรรมดาได  
 

ขอ ๓๐ การจายเงินรายได ใหจายเปนเอกสารแทนตัวเงิน หรือโอนผานสถาบัน 
การเงิน สวนการจายเงินใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัยที่วงเงินไมเกินหาพันบาท การจายเงินยืม หรือ
การจายเงินทดรองราชการ อาจจายเปนเงินสดก็ได  
 

ขอ ๓๑ การจายเงินเปนเอกสารแทนตัวเงินที่เปนเช็คสั่งจายเงิน ใหปฏิบัติดังน้ี  
(๑) การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพยสิน จางทาของ  

หรือเชาทรัพยสิน ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคาวา “หรือผูถือ” 
ออกและขีดครอมดวย  

(๒) การออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน ใหขีดฆาคาวา “หรือผู 
ถือ” และจะขีดครอมหรือไมก็ได  

(๓) กรณีสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาที่ 
การเงินของมหาวิทยาลัย โดยตองระบุช่ือผูรับเงิน และจานวนเงินที่สั่งจาย ทั้งน้ี จะตองขีดฆาคาวา 
“หรือผูถือ” ออก การเขียนหรือพิมพจานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพให
ชิดเสน และชิดคาวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีชองวางที่จะ
เขียนหรือพิมพจานวนเงินเพ่ิมเติมได และใหขีดเสนตรงหลังช่ือสกุล ช่ือบริษัท หรือหางหุนสวนจนชิด
คาวา “หรือผูถือ” โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพช่ือบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมได  
 

ขอ ๓๒ การจายเงินทุกกรณี ใหกองคลังหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก 
มหาวิทยาลัยมีหนาที่หักภาษ ีณ ที่จายไวตามที่กฎหมายกาหนด  
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน)  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 
 
 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงจาเปนตองยกเลิก
ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินรายไดฉบับเดิม และในทางปฏิบัติที่ผานมามหาวิทยาลัยไดนาเอา
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ดังน้ัน เพ่ือใหมีหลักเกณฑการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน และสอดคลองกับขอบังคับดังกลาว จึงจาเปนตองออกระเบียบน 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง คาตอบแทนในการฝกอบรมประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตร ี 
พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง คาตอบแทนในการฝกอบรมประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตร ี 
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พ.ศ. ๒๕๕๗ 
…………………………………………………. 

        โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงประกาศมหาวิทย าลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง
คาตอบแทนในการฝกอบรม  ประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๓ ใหมีความเหมาะสม
ย่ิงขึ้น อาศัยอานาจตามความในขอ  ๕ และ ขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วา
ดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกตามความในขอ ๑๓(๕) และ ขอ 
๒๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการเงินและทรัพยสิน  พ.ศ. ๒๕๕๔  
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช เรื่อง 
คาตอบแทนบุคลากรในการฝกอบรมประสบการณวิชาชีพระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน  
                  ขอ ๑ การฝกอบรมประสบการณวิชาชีพ ไดแก การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ หรือ 
ประสบการณดวยการเรียน การอบรม หรือการฝกปฏิบัติงาน ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และกาหนดใหนานักศึกษาเขาอบรมกอนสาเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร
ปริญญาตร ี 
                  ขอ ๒ ใหจายคาตอบแทนหัวหนาวิทยากรและวิทยากรในการฝกอบรมตามอัตรา 
ดังตอไปน้ี  
                  (๑) หัวหนาวิทยากรและวิทยากรประจากลุม  
                      (ก) หัวหนาวิทยากร วันละ ๙๐๐ บาทตอคน  
                      (ข) วิทยากรประจากลุม วันละ ๙๐๐ บาทตอคน  
                      ในกรณีไดรับแตงต้ังหัวหนาวิทยากรและวิทยากรประจากลุมในคราวเ ดียวกัน ใหได
คาตอบแทนตามอัตราของหัวหนาวิทยากรเทาน้ัน  และกรณีที่มีการปฏิบัติงานไมเต็มวันจะตองมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมงขึ้นไปใหจายในอัตราวันละ ๔๕๐ บาทตอคน  

      (๒) วิทยากรบรรยายพิเศษ  
           (ก) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ช่ัวโมงละ ๑,๐๐๐ บาท  
           (ข) วิทยากรภายใน ช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท ใหจายไดไมเกิน ๓ ช่ัวโมงตอครั้ง  
     (๓) วิทยากรฝกปฏิบัติ ช่ัวโมงละ ๑๕๐ บาทตอคน แตไมเกิน ๙๐๐ บาทตอวัน  

-๒- 
 

         ในกรณีเปนวิทยากรฝกปฏิบัติภายในใหจายเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
อัตราคาตอบแทน (๑) และ (๒) ใหจายอัตราเดียวกันทั้งวันธรรมดาและวันหยุดราชการ  

   ขอ ๓ ใหจายคาตอบแทนเจาหนาที่กองกลาง พนักงานขับรถยนต และนักการภารโรง
ในกรณีตอไปน้ี  

         (๑) ปฏิบัติหนาที่ในวันทาการปกติใหจายเฉพาะชวงนอกเวลาราชการ ใหจายในอัตรา 
วันละ ๒๐๐ บาทตอคน  
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         (๒) ปฏิบัติหนาที่ในวันหยุดราชการ ใหจายในอัตราวันละ ๔๒๐ บาทตอคน ในกรณีที่
มีการปฏิบัติงานไมเต็มวันจะตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมงขึ้นไป ใหจายในอัตรา 
๒๑๐ บาทตอคน  

         (๓) ปฏิบัติหนาที่ในเรือนจาในวันทาการปกติ ใหจายในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท  
 

                   ขอ ๔ คาตอบแทนเจาหนาที่พยาบาลในวันหยุดราชการ ใหจายในอัตรา ๔๕๐ บาท
ตอคนตอ ๘ ช่ัวโมง  
  
                  ทั้งน้ี ใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓ เปนตนไป  
                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
                                            (รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย)  
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการใชประกาศนี ้คือ หัวหนาวิทยากรและวิทยากรประจากลุมมีหนาที่ความรับผิดชอบ
แตกตางกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องอัตราคาตอบแทน จึงจําเปนตองออกประกาศนี ้

 
 



106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
1. ตัวอยางหนังสือเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

                                          กิจกรรมศาลจําลอง  
                                          กิจกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย  

                 วิทยากรบรรยายจริธรรมสําหรับนักกฎหมาย 
2. ตัวอยางหนังสือขออนุญาตผูบังคับบัญชา 

                                    กิจกรรมศาลจําลอง  
                                         กิจกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย  

               วิทยากรบรรยายจริธรรมสําหรับนักกฎหมาย 
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(สําเนา) 

หนังสือเชิญเปนวิทยากรศาลจําลอง 
 
 
 
ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                  สาขาวิชานิติศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

                  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

เรียน   ศาสตราจารยพิเศษ หมอมหลวงไกรฤกษ  เกษมสันต 

  เนื่องดวยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความป ระสงคเพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมายแกนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช วัน
พุธท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

          ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดพิจารณาเห็นแลววา 
ศาสตราจารยพิเศษ หมอมหลวงไกรฤกษ  เกษมสันต  เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปน
ประโยชนแกนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเปนอยางย่ิง จึงใครข อเรียนเชิญทานเปนวิทยากรศาลจําลอง ในวันพุธท่ี 
๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรับเปนวิทยากรศาลจําลอง ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย 
หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

     
 
                  (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

    ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
 

(สําเนา) 

หนังสือเชิญเปนวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ย 
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ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                                สาขาวิชานิติศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

                มิถุนายน   ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

เรียน   อาจารยอดุลย  ขันทอง 

  เนื่องดวยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคเพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกา รศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมายแกนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัน
พุธท่ี ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐  น. 

            ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ไดพิจารณาเห็นแลววา อาจารย
อดุลย  ขันทอง เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร 
เปนอยางย่ิง จึงใครขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ย ในวันพุธท่ี ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙   เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐  น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรับเปนวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ย ตามวัน  เวลา และสถานท่ีดังกลาวดวย  
หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                 (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

   ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 

 
งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
 

(สําเนา) 
หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย 

 
 
 
ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                                    สาขาวิชานิติศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

               ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
               จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
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                  เมษายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเปนวิทยากรในการอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

เรียน   ศาสตราจารยพิเศษ หมอมหลวงไกรฤกษ  เกษมสันต 

  เนื่องดวยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคเพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมายแกนั กศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธ
ท่ี ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
            ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดพิจารณาเห็นแลววา 
ศาสตราจารยพิเ ศษ หมอมหลวงไกรฤกษ  เกษมสันต เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปน
ประโยชนแกนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรเปนอยางย่ิง จึงใครขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรบรรยายจริยธรรมสําหรับ
นักกฎหมาย ซ่ึงเปนการบรรยายจากประสบการณในการทํางาน ในวันพุธท่ี ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรับเปนวิทยากรบรรยายจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย ตามวัน  เวลา และ
สถานท่ีดังกลาวดวย หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

  ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 

 
งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 

(สําเนา) 
หนังสือขออนุญาตผูบังคับบัญชา มาเปนวิทยากรศาลจําลอง 

 
 
 
ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                                                                          สาขาวิชานิติศาสตร 
                                                                                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                                                                                                ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
                                                                                                จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
                     พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   ขออนุญาตใหขาราชการเปนวิทยากร 

เรียน  อธิบดีผูพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง 

เน่ืองดวยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคเพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษาชุดวิ ชาประสบการณวิชาชีพกฎหมายแกนักศึกษา



110 

สาขาวิชานิติศาสตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ดังน้ัน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวสาขาวิชานิติศาสตร   จึงขอเรียนเชิญอาจารยอดิเทพ  ถิระวัฒน  ผูพิพากษา
อาวุโสศาลภาษีอากรกลาง  ไปเปนวิทยากรศาลจําลอง  ในวันศุกรท่ี  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ 
น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให อาจารยอดิเทพ  ถิระวัฒน  ไปเปนวิทยากร ศาลจําลอง  ตามวัน  
เวลา และสถานท่ี ดังกลาวดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดงางาม) 

            ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
 
 

งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
 
 
 
 

(สําเนา) 
หนังสือขออนุญาตผูบังคับบัญชาเปนวิทยากรจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย 

 
 
 
ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                                                                            สาขาวิชานิติศาสตร  
                                                                                                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                                                                                                  ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
                                                                                                  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

                     พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขออนุญาตใหขาราชการเปนวิทยากร 

เรียน   ประธานศาลอุทธรณ 



111 

เนื่องดวยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพก ฎหมายแกนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังนั้น  ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวสาขาวิชานิติศาสตรจึงขอเรียนเชิญอาจารยประพันธ  ทรัพยแสง  ผูพิพากษาอาวุโส
ศาลอุทธรณ ไปเปนวิทยากรบรรยา ยจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา 
๑๐.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหอาจารยประพันธ  ทรัพยแสง  ไปเปนวิทยากร ตามวัน  เวลา และ
สถานท่ี ดังกลาวดวย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดงางาม) 

            ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
 
 

งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
 
 
 

(สําเนา) 
หนังสือขออนุญาตผูบังคับบัญชาเปนวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ย 

 
 
 
 
ท่ี ศธ ๐๕๒๒.๑๘/                               สาขาวิชานิติศาสตร 
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

            ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
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                      พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

เร่ือง   ขออนุญาตใหขาราชการเปนวิทยากร 

กราบเรียน  ประธานศาลฎีกา 

เน่ืองดวยสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคเพ่ือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมายแกนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดังน้ัน   ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว สาขาวิชานิติศาสตรจึงขอเรียนเชิญ อาจารยวรวุฒิ  ทวาทสิน ผูพิพากษาศาลฏี
กา ไปเปนวิทยากรการเจรจาไกลเกล่ีย ในวันศุกรท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 

จึงเรียนมาเพ่ื อโปรดพิจารณาอนุญาตให อาจารยวรวุฒิ  ทวาทสิน ไปเปนวิทยากรตามวัน เวลา และ
สถานท่ี ดังกลาวดวย และกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                  ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 
                          
 

 
                   (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 

    ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
 
 

งานเลขานุการกิจ 
โทร.  ๐-๒๕๐๓-๓๖๐๒, ๐-๒๕๐๔-๘๓๖๑-๕ 
โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๓๘๕๔ 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางหนังสือเปลี่ยนแปลงวิทยากรประจํากลุม และวิทยากรบรรยายพิเศษ 

 
 

 
(สําเนา) 

หนังสือเปลี่ยนแปลงวิทยากร 
 
สวนราชการ    สาขาวิชานิติศาสตร  โทร 8361-5 
ท่ี   ศธ 0522.18/    วันท่ี          มิถุนายน  2560 
เรื่อง    ขอแจงเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรมประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
เรียน    ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

  ตามที่สํานักวิชาการจัดอบรมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมาย  สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร นั้น ในการนี้สาขาวิชานิติศาสตรขอแจงเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรมฯ ชวงการอบรม
ระหวางวันที่  13-17    มิถุนายน  2560 ดังนี้  รองศาสตราจารยชนินาฎ  ลีดส  ปฏิบัติงานแทน ผูชวย
ศาสตราจารยอิงครัต  ดลเจิม วันที่ 16 มิถุนายน  2560 และปฏิบัติงา นแทนอาจารยวิภุส  แสนเจริญ 
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป จักขอบคุณย่ิง 
 
 
 

     (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 
     ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
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(สําเนา) 

หนังสือเปลี่ยนแปลงวิทยากรศาลจําลอง 
 
สวนราชการ    สาขาวิชานิติศาสตร  โทร.8362 
ที่   ศธ 0522.18/     วันที่               มิถุนายน  2560 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรศาลจําลองอบรมประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
       ตามท่ีสํานักวิชาการไดจัดอบรมเขมชุดวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพกฎหมาย ในระหวาง        วันท่ี  3-7  
กรกฎาคม  2560   นั้น สาขาวิชานิติศาสตรขอเปลี่ยนวิทยากรศาลจําลอง จาก  อาจารยตุล  เมฆยงค  เปน 
อาจารยสราวุธ  เบญจกุล 

 จึงเรียนเพ่ือโปรดดําเนินการตอไป  จะขอบคุณย่ิง 
 
 
              (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม)  
                                                          ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
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(สําเนา) 

หนังสือเปลี่ยนวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ย 
 
สวนราชการ    สาขาวิชานิติศาสตร  โทร.8362 
ที่   ศธ 0522.18/     วันที่               มิถุนายน  2560 
เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ยอบรมประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
      ตามท่ีสํานักวิชาการไดจัดอบรมเขมชุดวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพกฎหมาย ในระหวาง        วันท่ี  18 - 
22  มิถุนายน  2560   นั้น สาขาวิชานิติศาสตรขอเปลี่ยนวิทยากรการเจรจาไกลเกลี่ย จาก อาจารยอดุลย  ขันทอง  
เปน อาจารยโชติชวง  ทัพวงศ   

 จึงเรียนเพ่ือโปรดดําเนินการตอไป  จะขอบคุณย่ิง 

 
            (รองศาสตราจารย ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม)  
                                               ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาพกิจกรรมและตัวอยางแบบฟอรมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมศาลจําลองที่มีผูพิพากษามาตัดสินคดี 
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แบบฟอรมบัญชีรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเขาอบรม แผนที่ 
ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 

ภาคการศึกษาที ่2/2556  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ระหวาง วันที ่............................................................................  

 

ลําดับ
ที่ 

รหัสประจําตัว
นักศึกษา 

ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 
ลงช่ือ................................................................................ผูควบคุม 

 
 

(ตัวอยาง) 
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รายละเอียดขอมูลการใหคะแนน       แผนที่ 1 
ชุดวิชา  41444  ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย   ภาคการศึกษาที่ 2/2556 
รายนามผูตรวจ ............................................................................. 

 
ลําดับ

ที่ 
รหัสประจําตัว

นักศึกษา 
ชื่อ- สกุล  คะแนนรวม หมายเหตุ 

1 4540107135 คุณภมรรัตน  ศรีงาม   

2 4640038164 พ.อ.อ ยุทธนา  สุพรรณกลาง   

3 4640068195 ส.ต.ท. เฉลิมชัย  เรืองศิลป   

4 4740079134 จ.ส.ต.  กิตติศักด์ิ  แกนมั่น   

5 4940004684 จ.อ.อดิเรก  สุขแสวง   

6 4940074513 นายอรุณ  ผลประพฤติ   

7 4980051207 นางอรุชา  ประทุมวัน   

8 5040002718 นายเทิดศักด์ิ  เพลิงภากร   

9 5040048653 นายมานพ  อยูแจง   

10 5140008706 นายธรรม  หอยสังข   

11 5140050278 นางกุสุมา  อยูดี   

12 5140061978 นางสาวพนิดา  เพชรเวียง   

13 5140065110 นางสาวทัศนีย  งามสมจันทร   

14 5140095851 นายประสพ  ศรีสุข   

15 5140100842 นายณัฐปคัลภ  จันตะ   

16 5240012517 นายสมชาย  ดีดวงพันธ   

17 5240014141 นายพงษศักด์ิ  ผอนรอน   

18 5240028034 นางสาวทับทิม  กวางมหา   

19 5240029990 นางสาวกรรณิการ  สาคุณ   

20 5240040393 นายชฎายุ  เตียวนะ   
 
                                          ลงช่ือ............................................วิทยากรประจํากลุม 
 
 

(ตัวอยาง) 
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กระดาษคําตอบ ชุดวิชา 41444  ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 
สาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
 

 
คําแนะนํา 
1. การกรอกขอความและเขียนคําตอบใหใชปากกา 
2. กรอกรหัส – ช่ือ- สกุล – เลขประจําตัวนักศึกษา บนกระดาษคําตอบทุกแผนใหชัดเจน 
3. เมื่อทานตอบคําถามเสร็จแลว  ถายังมีที่วางเหลืออยูในกระดาษคําตอบ ใหทําเครื่องหมายกากบาท
สวนที่เหลือวางอยูน้ัน 
4. แบบฟอรมสําหรับกรอกคะแนน (แผนสีมวง) ใหทานกรอกขอความบนหัวกระดาษใหครบถวนและ 
    ฝนรหัสประจําตัวนักศึกษา  โดยใชดินสอดําเบอร 2  หรือ 2B  ฝนในวงกลมที่ตองการใหเต็มวง 
   ยกเวนรหัสสถานที่สอบทานไมตองกรอก 
 
โปรดกรอกขอความในชองตอไปนี้ใหสมบูรณ 

 

ช่ือ ............................................................   นามสกุล .....................................................................  
รหัสประจําตัวนักศึกษา 
 
สถานที่.................................................................................  จังหวัด......................... 
เลขที่น่ัง.......................   วันที่  ......................................  เวลา  ......................................................... น.  

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก ..................................................................................................... 
  

                        

 

ฃ 

 

คะแนน 



 

 

  ซองกระดาษคําตอบชดุวิชา 41444 ประสบการณ
วิชาชีพกฎหมาย                       
                  สถานท่ีเขารวมกิจกรรม.......................................... จังหวัด
..............................................  
                              จํานวนผูมีรายชื่อเขาสอบ...............................................................  
จํานวนผูขาดสอบ ………………………………………….. 
                              จํานวนผูมีรายชื่อเขาสอบเพิ่มเติม................................................... 
จํานวนผูขาดสอบ  .................................................. 
                              วันท่ีสอบ  ...............................................  เวลา  
............................................................. น.  
                              ลงชื่อ.........................................................................  อาจารยผู
คุมสอบ 
                              ลงชื่อ.........................................................................  กรรมการผู
คุมสอบ 
                              ลงชื่อ.........................................................................  กรรมการผู
คุมสอบ 
                              ไดตรวจนับแลวปรากฏวาครบถวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลับ
 



 

แบบฟอรมใบนําสงคะแนนใหสํานักทะเบียนและวัดผล 
 
 



127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ภาพกิจกรรมและตัวอยางแบบฟอรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมศาลจําลองที่มีผูพิพากษามาตัดสินคดี 
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แบบฟอรมลาลายเซ็น 
 
 
 

กิจกรรมหลงทะเลทราย 
 
 
 

กิจกรรมศาลจําลอง 
 
 
 
 
 
 
 

รางสัญญา 
 
 
 

กรณีศึกษา  
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การทําพินัยกรรม 
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เอกสารการเจรจาไกลเกลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรมนักกฎหมาย 
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คุณธรรมของผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูเขียน 
 

นางนงนุช  จันทรควง 
 
วุฒิการศึกษา 
 -  ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาลัยครูพระนคร 
 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธนี 
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ตําแหนงปจจุบัน 
 ตําแหนงวิชาการ   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ชํานาญการ 
  
ประสบการณ 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชานิติศาสตร สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ที่อยูปจจุบัน 
 34  ซอย นวมินทร 74 แยก 3-8-7  ถนนนวมินทร  แขวง รามอินทรา  เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร    
          โทรศัพท  02-9449499,  089-1238759 
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