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 กิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเป็นกิจกรรมของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ที่สาขาวิชานิติศาสตร์ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเรียน ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เรียนสาขาวิชา
นิติศาสตร์เมื่อใกล้ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย กิจกรรม
ในระหว่างการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชาจัดให้มีกิจกรรมศาลจ าลอง กิจกรรม
การเจรจาไกล่เกลี่ย การบรรยายจริยธรรมส าหรับนักกฎหมาย ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม สาขาวิชานิติศาสตร์
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ประสานงาน ประกอบกับการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายต้องใช้คณาจารย์เป็นวิทยากร
ครั้งละหลายท่าน ผู้เขียนต้องคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวิทยากรในแต่ละวันก่อนการอบรมว่ามี
การเปลี่ยนแปลงวิทยากรในแต่ละครั้งบ้างหรือไม่ เพ่ือที่จะได้รีบแจ้งให้ส านักวิชาการทราบทันทีเพราะ
จะมีผลต่อการเคลียเงินยืมของหัวหน้าวิทยากร  ดังนั้นเพ่ือให้การท างานมีมาตรฐานเดียวกันผู้เขียน 
จึงขอท าคู่มือการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานเลขานุการกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือน าไปประยุกต์ในการท างานและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร์เล่มนี้ ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชา หัวหน้างานเลขานุการกิจ และเพ่ือนร่วมงานที่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือ พร้อมทั้งให้ก าลังใจใน
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้เขียนจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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