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คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติ

จัดทําโดย
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  คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติได รับแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาซ่ึงกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีตางๆ ดังตอไปน้ี

      (1) กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอนใหมีสัดสวนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีสามารถพัฒนา

บัณฑิตดานนิติศาสตรใหสามารถปฏิบัติงานและชวยแกไขปญหาในชุมชนและสังคม

ไดจริงและหลักเกณฑมาตรฐานของผูเขารับการศึกษานิติศาสตรในระดับอุดมศึกษา

ท่ีเปนมาตรฐาน ตอบสนองตอนโยบายของการปฏิรูปประเทศ

      (2) เสนอแนะหลักสูตรการศึกษานิติศาสตรระดับปริญญาตรีท่ีเปนมาตรฐาน

เพ่ือนําไปใชในการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร ท่ีมีความรอบรูและมีคุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือเปนนักกฎหมายท่ีดี มีองคความรู ท้ังทางดานทฤษฎีและมีความเขาใจในสภาพ

สังคม เพ่ือใหสามารถนํากฎหมายไปปรับใชใหเกิดผลทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง

และเปนธรรม

      (3) เสนอแนะแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะใหมท่ีจําเปน

ในการทํางานใหสอดคลองกับความตองการ (reskill) และการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

ทักษะเดิมใหดี ข้ึนเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต (upskill) สําหรับผูประกอบ

วิชาชีพกฎหมายทุกสาขา เพ่ือสรางความรู ท่ีทันสมัยและสามารถนํามาประยุกต

และบังคับใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

     (4) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย

1. เกี�ยวกับคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
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1. ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน                        

2. รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ                      

3. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย                                 

4. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา                              

5. นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล                             

6. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

7. คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

8. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง               

9. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม             

10. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา            

11. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน         

12. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

13. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      

14. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ                

15. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต              

16. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย               

17. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี    

18. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี              

19. ผู เ ช่ียวชาญเฉพาะดานนิติกร                 

20. เจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

     วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม       

21. เจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

     วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม      

 

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
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        คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติไดจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา

นิติศาสตรแหงชาติซ่ึงเปนขอเสนอในการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรอยางเปนระบบ

ต้ังแตการเรียนการสอนนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา การฝกอบรมในทางปฏิบัติ

ในระดับเนติบัณฑิต เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการศึกษานิติศาสตรในระดับสากล

ท้ังในระบบกฎหมายซีวิลลอวและระบบกฎหมายคอมมอนลอว ท้ังน้ี ขอเสนอการ

ปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรแหงชาติเปนเพียงขอเสนอเบ้ืองตนสําหรับใชในการรับฟง

ความคิดเห็นจากผูประกอบวิชาชีพนิติศาสตรในสาขาตางๆ อาจารยและนักศึกษา

นิติศาสตร ตลอดจนบุคคลท่ัวไป โดยภายหลังจากท่ีได รับฟงความคิดเห็นอยาง

ครบถวนและรอบดาน คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติจะรวบรวมขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะท่ีได รับเพ่ือจัดทําแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรแหงชาติ และ

จะหารือความเปนไปไดในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร

แหงชาติกับองคกรวิชาชีพและหนวยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ

2. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ
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2.1 ขั�นตอนการดําเนินการ

2.2 สาระสําคัญของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ



ส่วนที� 1: โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี



1. โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี

    • วิชาศึกษาท่ัวไป (ไมเกิน 15 หนวยกิต) ควรศึกษาวิชาท่ีเช่ือมโยงกับกฎหมาย เชน 

    เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา บัญชี การบริหาร เปนตน และรายวิชาท่ีเก่ียวกับ soft skills

    • วิชาบังคับทางกฎหมาย (ไมเกิน 60 หนวยกิต)

        o วิชาหลักท่ัวไปแหงกฎหมาย (หลักการท่ัวไปแหงกฎหมาย ระบบกฎหมาย 

           ประวัติศาสตรขอความคิดและสถาบันทางกฎหมาย จริยธรรม / จรรยาบรรณ

           วิชาชีพ การใชการตีความกฎหมาย นิติปรัชญา)

        o วิชากฎหมายแพง (บุคคล นิติกรรม หน้ี ทรัพยสิน ละเมิด ครอบครัว มรดก)

        o วิชากฎหมายอาญา (อาญา ภาคท่ัวไป ภาคความผิด อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา)

        o วิชากฎหมายมหาชน (กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดี)

        o วิชากฎหมายพาณิชย (เอกเทศสัญญาท่ีสําคัญ เชน ซ้ือขาย เชาทรัพย จางทําของ

           ตัวแทน หุนสวนบริษัท)

        o วิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิธีพิจารณาความแพง วิธีพิจารณาความอาญา พยาน

           หลักฐาน)

        o วิชากฎหมายระหวางประเทศ (คดีเมือง คดีบุคคล)

    • วิชาเลือกทางกฎหมาย (ข้ึนอยูกับความเช่ียวชาญของแตละมหาวิทยาลัย) ไมนอยกวา

      24 หนวยกิต (อาจจะกําหนดใหวิชาฝกงานหรือสหกิจศึกษา เปนวิชาเลือกก็ได ข้ึนอยู

      กับนโยบายของสถาบันการศึกษา)

    • วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

 



2. การประเมินผล

        อาจจะไมจําเปนตองประเมินผลแยกเปนรายวิชา (ยกเวนวิชาหลักท่ัวไปแหงกฎหมาย

และกฎหมายระหวางประเทศ) แตอาจจะทําในลักษณะของการสอบ Comprehensive 

(ซ่ึงจะสอดคลองกับการสอบเนติบัณฑิต รายละเอียดในหัวขอถัดไป) โดยอาจจะแบงเปน

กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน ในการสอบแตละขอ

อาจจะมีหลายประเด็นท่ีเช่ือมโยงกฎหมายหลายวิชา และมีประเด็นในเร่ืองกฎหมายวิธี

สบัญญัติดวย เชน กฎหมายแพง อาจจะมีประเด็นท้ังหน้ี ครอบครัว มรดก และประเด็น

เก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพ่ือสอดคลองกับความเปนจริงในการปรับใช

กฎหมายในชีวิตจริง และเพ่ือไมใหมีการเรียนการสอนในลักษณะแยกสวนเปนรายวิชา

 



ส่วนที� 2: โครงสร้างหลักสูตรอบรมเนติบัณฑิต



1. หลักสูตรเนติบัณฑิตจะมีการปรับเปล่ียนท่ีสําคัญ คือ

          ใหสภานิติศึกษาแหงชาติทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาช้ันเนติบัณฑิต 

          (ตองมีการยุบหรือควบรวมสํานักฝกอบรมแหงเนติบัณฑิตยสภา)

          ใชระบบสอบเขา (ในข้ันตอนหลังจากอบรมภาคทฤษฎีแลว) ยกเลิกระบบ

          สอบออกอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือกําหนดจํานวนผูเขาอบรมไดอยาง

          สอดคลองกับศักยภาพและทรัพยากรของสภานิติศึกษาแหงชาติ และสามารถ

          ฝกทักษะทางปฏิบัติในทางวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ



2. หลักสูตรอบรมจะแบงเปน 2 สวน คือ

    1)  อบรมภาคทฤษฎี (ยังคงระบบ centralize เอาไวท่ีสวนกลาง โดยสภานิติศึกษา  

         เปนผูจัดการอบรม)

         •  ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน โดยไมใชการสอนซ้ําเน้ือหาท่ีมหาวิทยาลัยสอนมาแลว 

            แตเปนการทบทวนและบูรณาการกฎหมายท้ังหมดเพ่ือใหผูเรียนเช่ือมโยงเน้ือหาได

         •  เปดโอกาสใหนิติศาสตรบัณฑิตทุกคนสามารถสมัครเขาอบรมได

         •  ภายหลังอบรมเสร็จ จะวัดผลโดยการสอบขอเขียน ขอสอบ 4 ขอ คือ กฎหมายแพง

            กฎหมายพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน โดยขอสอบจะบูรณาการเน้ือหา

            ท้ังกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

    2) อบรมภาคปฏิบัติ (อาจใชระบบ decentralize โดยอาจจะมีสํานักงานสภานิติศึกษาใน

        ภูมิภาคตางๆ เพ่ือกระจายการอบรมภาคปฏิบัติไปยังภูมิภาคตางๆ)

        •  ผูท่ีจะเขาอบรมภาคปฏิบัติจะตองสอบผานขอเขียนภาคทฤษฎีเทาน้ัน (สามารถกําหนด

           เกณฑการสอบผาน และจํานวนผูเขาอบรมภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาจากศักยภาพและ

           ทรัพยากรของสภานิติศึกษา เห็นวาจํานวนท่ีเหมาะสมนาจะอยูท่ีไมเกิน 1500 คน)

        •  ระยะเวลาการฝกอบรมภาคปฏิบัติ 9 – 12 เดือน (3 – 4 stations ฝกภาคปฏิบัติครบ

           ทุกดาน ท้ังทนายความ อัยการ ผูพิพากษา) เนนการฝกปฏิบัติในทางวิชาชีพ

        •  กระจายการฝกอบรมภาคปฏิบัติไปยังภูมิภาคตางๆ

        •  ภายหลังการฝกอบรมภาคปฏิบัติ จะมีการสอบท้ังขอเขียนและสอบปฏิบัติ

ผูผานการอบรมท้ังสองสวนจึงจะไดเปนเนติบัณฑิต สามารถข้ึนทะเบียนเปน

ทนายความไดเลย และถือเปนคุณสมบัติหน่ึงของการสอบคัดเลือกเปนอัยการ/

ผูพิพากษา



ส่วนที� 3: หลักสูตรฝ�กอบรมในทางวิชาชีพ

           เสนอใหปรับระบบการตอใบอนุญาตทนายความ โดยใหตออนุญาตทุก ๆ  3 – 5 ป 

และกําหนดเง่ือนไขในการตอใบอนุญาตใหตองมีการเขารับการอบรมตามจํานวนท่ีกําหนด 

โดยหลักสูตรเหลาน้ีอาจจะเก่ียวของกับกฎหมาย/ทักษะใหมท่ีจําเปนสําหรับการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ หรือทบทวนความรู/ทักษะเดิม ท้ังน้ี อาจจะเปนหลักสูตรท่ีสภาทนายความ

ดําเนินการเอง หรือหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาจัดข้ึนโดยเปนหลักสูตรท่ีสภาทนายความรับรอง

           ในสวนของเจาหนาท่ีรัฐ อาจจะกําหนดใหการเขาสูตําแหนงสูงข้ึน เชน ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ เปนตน ตองมีเง่ือนไขการเขาฝกอบรมดวย ท้ังน้ี อาจจะตองปรับเปล่ียนกฎ

เกณฑของ กพ. ในการเขาสูตําแหนงสูงข้ึน
 


