
บทท่ี 3 

องค์ประกอบของระบบงาน 
 
         มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในทุกสาขาวิชา ซึ่งถือเป็นวิชาที่
ส าคัญซึ่งนักศึกษาจะได้มาพบปะคณาจารย์และเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษา
จะต้องลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายขึ้นทุกภาคการศึกษา  ในการจัดอบรมผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานการจัด
อบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ต้องมีความรู้เรื่องกฎระเบียบ ประกาศ มติของคณะท างานอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพ รู้ขั้นตอน เทคนิค ในการปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบของงานประสานการจัด
กิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 
 

3.1  กฎระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการด าเนินงานจัดอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ  
 
                 การจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียนจะต้องศึกษา กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และมติของคณะกรรมการด าเนินงานจัดอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาไว้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระเบียบให้เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
กฎ ระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพมีความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในระบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2557  

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม
ประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

4. มติคณะกรรมการเสริมประสบการณ์บัณฑิต ครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2529  

5. มติคณะกรรมการบริหารจัดการจัดอบรมเข้มชุดวิชาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
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ซึ่งระเบียบต่าง ๆ และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยข้างต้นจะใช้กับคณาจารย์ที่ลงไปปฏิบัติ 
หน้าที่เป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม  และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาเปน็วิทยากรพิเศษของสาขาวิชานิตศิาสตร์ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงรายการที่ใช้ กฎระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ถือ
ปฏิบัติ 
 

รายการ กฎระเบียบ ประกาศ เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.เกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักศึกษา วิทยากร 1 คน 
รับผิดชอบนักศึกษา 25 คน และหากเกินจาก  
30 คน ให้เพิ่มวิทยากรได้อีก 1 คน  

มติคณะกรรมการบริหารจัดการจัดอบรมเข้มชุด
วิชาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2555 

2. เกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าวิทยากร  
 ให้สาขาวิชาที่มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
มากเป็นหัวหน้าวิทยากร  

มติคณะกรรมการเสริมประสบการณ์บัณฑิต ครั้ง
ที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2529  

3. การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 
วิทยากรประจ ากลุ่ม วันละ 900 บาทต่อคน 
ครึ่งวันจ่าย 450 บาทต่อคน 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง ค่าตอบแทนในการฝึกอบรมประสบการณ์
วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

4.จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ชั่วโมงละ 1,000 บาท  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง ค่าตอบแทนในการฝึกอบรมประสบการณ์
วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

5. จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ไป-กลับระหว่างสถานที่อยู่หรือที่พักกับ
มหาวิทยาลัยในอัตราคนละ 500 บาท 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ระบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2557 

6.การยืมเงินที่กองคลัง  
เพ่ือปฏิบัติราชการ ให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน ๓๐ 
วัน นับจากวันได้รับเงิน  

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554 

 
ที่มา: รวบรวมโดย ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
3.2  กิจกรรมที่ใช้ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  
 
              การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่นักศึกษา
ต้องปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการอบรม ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้  
(https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_professional/oaaIn
fo/oaa/Dept/Dept05/trainingInfo.htm, 2562 สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_professional/oaaInfo/oaa/Dept/Dept05/trainingInfo.htm
https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_professional/oaaInfo/oaa/Dept/Dept05/trainingInfo.htm
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2.1 กิจกรรมกลาง 
1) กิจกรรมกลาง เป็นกิจกรรมที่สร้างจากเนื้อหาวิชาของชุดวิชาประสบการณ์ 

วิชาชีพโดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ช่วยให้บัณฑิตรู้จักวิธีการท างาน 
ร่วมกัน วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเข้าสังคม การสร้างเจตคติในระดับความส านึก และการพัฒนา
บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของบัณฑิตทุกสาขาวิชา ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการอบรม
ต้องเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมกลางในลักษณะเดียวกันโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 1. ละลายน้ าแข็ง 
 2. ต่อรูป/ล่าลายเซ็น 
 3. ปาริชาต/ทองหลางลาย 
 4. หลงทะเลทราย 
 5. คุณธรรมจริยธรรม 
     6. สาระสังสันทน์ 

 
  2)  กิจกรรมเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นจากเนื้อหาชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เน้นประสบการณ์ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติที่เหมือนจริง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา 
  1.2.1 ศึกษาขั้นตอนในการด าเนินคดีอาญาตั้ งแต่ขั้นพนักงานสอบสวน  
ขั้นรวบรวมพยานหลักฐานและข้ันสรุปส านวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการ  
       1.2.2  สามารถร่างฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรได้ 
  1.2.3  ศึกษาวิธีการ รูปแบบ การด าเนินคดีอาญาในศาลและเข้าใจวิธีการซักถามพยาน  
            1.2.4   สามารถร่างสัญญาได้  
                             1.2.5   สามารถวิพากษ์กฎหมาย หรือกรณีศึกษา  
                             1.2.6   มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
                             1.2.7   มีคุณธรรม จริยธรรม  
           กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพที่สาขาวิชานิติศาสตร์จัดให้ในวันอบรมนั้น มี
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
      1. VDO บรรยายร่างฟ้องและการพิจารณาคดีในศาลและร่างสัญญา 
      2. ร่างสัญญา 
      3. ศาลจ าลอง 
      4. วิพากษ์กฎหมาย 
      5. กรณีศึกษา 
      6. การร่างพินัยกรรม 
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          7. ร่างระเบียบข้อบังคับ 
      8. การเจรจาไกล่เกลี่ย 
      9. รับฟังบรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมนักกฎหมาย 
 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้น ากิจกรรมกลางและกิจกรรมเฉพาะสาขาวิชาได้ก าหนดขึ้นมาใส่ใน 
ตารางการปฏิบัติงานประจ าวันส าหรับให้วิทยากรใช้ในการอบรมนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันทุกกลุ่มดังตารางกิจกรรมดังนี้ 
 
ตารางที ่2   ตารางกิจกรรมในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 

 
ที่มา : ตารางการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
  ในการเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกิจกรรมจะละเว้นไม่ได้ วิทยากรประจ ากลุ่มมีหน้าที่ควบคุม ดูแล และให้ความรู้แก่นักศึกษา และ
ให้นักศึกษาท ากิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นจะมีคะแนนเก็บให้กับนักศึกษา วันสุดท้ายของการ
อบรมวิทยากรจะต้องรวบรวมคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนส่งให้หัวหน้าวิทยากรเพ่ือที่หัวหน้า
วิทยากรจะได้จัดส่งซองคะแนนให้ส านักทะเบียนและวัดผลน าไปประมวลผลรวมกับการสอบทฤษฏี
ของนักศึกษาต่อไป 
  
3. วิทยากร 
  การจัดวิทยากรมาเป็นวิทยากรในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 จากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
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                     3.1 คณาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ หมายถึง อาจารย์ที่บรรจุและรับราชการ
อยู่ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท าหน้าที่เป็นวิทยากรประจ ากลุ่มโดยมี
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย วิทยากรประจ ากลุ่ม 1 คน ต่อนักศึกษา 25 คน 
           3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ที่สาขาวิชาเชิญมาเป็นวิทยากรในการท า
กิจกรรมที่สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดให้มีขึ้นซึ่งจะมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการส านักงานอัยการ 
และอดีตข้าราชการตุลากร เป็นต้น ท าหน้าที่มาบรรยายพิเศษในกิจกรรมที่สาขาวิชาได้จัดให้มีขึ้น 3 
กิจกรรม คือ กิจกรรมศาลจ าลอง กิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย และกิจกรรมบรรยายจริยธรรมส าหรับ
นักกฎหมาย  
  โดยสาขาวิชานิติศาสตร์มีเกณฑ์การจัดวิทยากรภายนอกดังนี้ 
  กิจกรรมศาลจ าลอง วิทยากร 1 คน ต่อนักศึกษา 2 ห้อง 
  กิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย วิทยากร 1 คน ต่อนักศึกษาทั้งหมด 
  กิจกรรมบรรยายจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย วิทยากร 1 คน ต่อนักศึกษาท้ังหมด 
 


