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การปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร.แห1งชาติ 
 

1. เก่ียวกับคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห>งชาติ 

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห4งชาติได9รับแต4งตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกำหนดให9มีอำนาจ

หน9าท่ีต4างๆ ดังต4อไปน้ี 

(1) กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด9านกฎหมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนให9มี

สัดส4วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถพัฒนาบัณฑิตด9านนิติศาสตรXให9สามารถปฏิบัติงานและช4วยแก9ไขปZญหาใน

ชุมชนและสังคมได9จริง และหลักเกณฑXมาตรฐานของผู9เข9ารับการศึกษานิติศาสตรXในระดับอุดมศึกษาที่เป^นมาตรฐาน 

ตอบสนองต4อนโยบายของการปฏิรูปประเทศ 

(2) เสนอแนะหลักสูตรการศึกษานิติศาสตรXระดับปริญญาตรีที่เป^นมาตรฐานเพื่อนำไปใช9ในการกำหนด

หลักสูตรการเรียนการสอนของแต4ละสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตรXท่ีมีความรอบรู9และมี

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป^นนักกฎหมายที่ดี มีองคXความรู9ทั้งทางด9านทฤษฎีและมีความเข9าใจในสภาพสังคม เพื่อให9

สามารถนำกฎหมายไปปรับใช9ให9เกิดผลทางปฏิบัติได9อย4างถูกต9องและเป̂นธรรม 

(3) เสนอแนะแนวทางส4งเสริมและสนับสนุนการสร9างทักษะใหม4ที่จำเป̂นในการทำงานให9สอดคล9องกับความ

ต9องการ (reskill) และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให9ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต (upskill) สำหรับผู9

ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกสาขา เพื่อสร9างความรู9ที่ทันสมัยและสามารถนำมาประยุกตXและบังคับใช9ในการปฏิบัติ

หน9าท่ีได9อย4างมีประสิทธิภาพ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห>งชาติ 

1. ศาสตราจารยXสุรพล นิติไกรพจนX                    ประธานอนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยXสุดา วิศรุตพิชญX                  อนุกรรมการ 

3. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมยX                   อนุกรรมการ 

4. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ                  อนุกรรมการ 

5. นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล                  อนุกรรมการ 

6. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรX                อนุกรรมการ 

7. คณบดีคณะนิติศาสตรX จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                อนุกรรมการ 

8. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยรามคำแหง               อนุกรรมการ 

9. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยเชียงใหม4                อนุกรรมการ 
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10. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยพะเยา                อนุกรรมการ 

11. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยขอนแก4น                อนุกรรมการ 

12. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                อนุกรรมการ 

13. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรX               อนุกรรมการ 

14. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยทักษิณ                อนุกรรมการ 

15. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยรังสิต                 อนุกรรมการ 

16. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยX                  อนุกรรมการ 

17. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรXธานี                    อนุกรรมการ 

18. คณบดีคณะนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี               อนุกรรมการ 

19. ผู9เช่ียวชาญเฉพาะด9านนิติกร               อนุกรรมการและเลขานุการ 

20. เจ9าหน9าท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม       ผู9ช4วยเลขานุการ 

21. เจ9าหน9าท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม       ผู9ช4วยเลขานุการ 

 
 
2. ขCอเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรGแห>งชาติ 

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห4งชาติได9จัดทำข9อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรXแห4งชาติซึ่งเป̂น

ข9อเสนอในการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรXอย4างเป̂นระบบตั้งแต4การเรียนการสอนนิติศาสตรXในสถาบันอุดมศึกษา การ

ฝuกอบรมในทางปฏิบัติในระดับเนติบัณฑิต เพื่อให9สอดคล9องกับการจัดการศึกษานิติศาสตรXในระดับสากล ทั้งน้ี

ข9อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรXแห4งชาติเป^นเพียงข9อเสนอเบื้องต9นสำหรับใช9ในการรับฟZงความคิดเห็นจากผู9

ประกอบวิชาชีพนิติศาสตรXในสาขาต4างๆ อาจารยXและนักศึกษานิติศาสตรX ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยภายหลังจากท่ี

ได9รับฟZงความคิดเห็นอย4างครบถ9วนและรอบด9าน คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห4งชาติจะรวบรวมข9อคิดเห็นและ

ข9อเสนอแนะที่ได9รับเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรXแห4งชาติ และจะหารือความเป^นไปได9ในการ

ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรXแห4งชาติกับองคXกรวิชาชีพและหน4วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ี

เก่ียวข9อง 
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2.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
2.2 สาระสำคัญของขCอเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรGแห>งชาติ 
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ส4วนท่ี 1: โครงสร9างหลักสูตรปริญญาตรี 

 
 
1. โครงสร9างหลักสูตรปริญญาตรี 

• วิชาศึกษาท่ัวไป (ไม4เกิน 15 หน4วยกิต) ควรศึกษาวิชาท่ีเช่ือมโยงกับกฎหมาย เช4น เศรษฐศาสตรX สังคมวิทยา 

บัญชี การบริหาร เป̂นต9น และรายวิชาท่ีเก่ียวกับ soft skills 

• วิชาบังคับทางกฎหมาย (ไม4เกิน 60 หน4วยกิต) 

o วิชาหลักท่ัวไปแห4งกฎหมาย (หลักการท่ัวไปแห4งกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประวัติศาสตรXข9อ

ความคิดและสถาบันทางกฎหมาย จริยธรรม / จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช9การตีความกฎหมาย นิติ

ปรัชญา) 

o วิชากฎหมายแพ4ง (บุคคล นิติกรรม หน้ี ทรัพยXสิน ละเมิด ครอบครัว มรดก) 

o วิชากฎหมายอาญา (อาญา ภาคท่ัวไป ภาคความผิด อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา) 

o วิชากฎหมายมหาชน (กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดี) 

o วิชากฎหมายพาณิชยX (เอกเทศสัญญาท่ีสำคัญ เช4น ซ้ือขาย เช4าทรัพยX จ9างทำของ ตัวแทน หุ9นส4วน

บริษัท) 
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o วิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิธีพิจารณาความแพ4ง วิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน) 

o วิชากฎหมายระหว4างประเทศ (คดีเมือง คดีบุคคล) 

• วิชาเลือกทางกฎหมาย (ข้ึนอยู4กับความเช่ียวชาญของแต4ละมหาวิทยาลัย) ไม4น9อยกว4า 24 หน4วยกิต (อาจจะ

กำหนดให9วิชาฝuกงานหรือสหกิจศึกษา เป̂นวิชาเลือกก็ได9 ข้ึนอยู4กับนโยบายของสถาบันการศึกษา) 

• วิชาเลือกเสรี 6 หน4วยกิต 

 
2. การประเมินผล 

อาจจะไม4จำเป^นต9องประเมินผลแยกเป^นรายวิชา (ยกเว9นวิชาหลักทั่วไปแห4งกฎหมาย และกฎหมายระหว4าง

ประเทศ) แต4อาจจะทำในลักษณะของการสอบ Comprehensive (ซึ ่งจะสอดคล9องกับการสอบเนติบัณฑิต 

รายละเอียดในหัวข9อถัดไป) โดยอาจจะแบ4งเป̂น กฎหมายแพ4ง กฎหมายพาณิชยX กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน ใน

การสอบแต4ละข9ออาจจะมีหลายประเด็นท่ีเช่ือมโยงกฎหมายหลายวิชา และมีประเด็นในเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติด9วย 

เช4น กฎหมายแพ4ง อาจจะมีประเด็นท้ังหน้ี ครอบครัว มรดก และประเด็นเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ4ง เพ่ือ

สอดคล9องกับความเป^นจริงในการปรับใช9กฎหมายในชีวิตจริง และเพื่อไม4ให9มีการเรียนการสอนในลักษณะแยกส4วน

เป̂นรายวิชา 
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ส4วนท่ี 2: โครงสร9างหลักสูตรอบรมเนติบัณฑิต 

 
 

1. หลักสูตรเนติบัณฑิตจะมีการปรับเปล่ียนท่ีสำคัญ คือ 

• ให9สภานิติศึกษาแห4งชาติทำหน9าที่ในการจัดการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต (ต9องมีการยุบหรือควบรวมสำนัก

ฝuกอบรมแห4งเนติบัณฑิตยสภา) 

• ใช9ระบบสอบเข9า (ในขั้นตอนหลังจากอบรมภาคทฤษฎีแล9ว) ยกเลิกระบบสอบออกอย4างที่เป^นอยู4ในปZจจุบัน 

เพื่อกำหนดจำนวนผู9เข9าอบรมได9อย4างสอดคล9องกับศักยภาพและทรัพยากรของสภานิติศึกษาแห4งชาติ และ

สามารถฝuกทักษะทางปฏิบัติในทางวิชาชีพได9อย4างมีประสิทธิภาพ 

 

2. หลักสูตรอบรมจะแบ4งเป̂น 2 ส4วน คือ 

1)  อบรมภาคทฤษฎี (ยังคงระบบ centralize เอาไว9ท่ีส4วนกลาง โดยสภานิติศึกษาเป̂นผู9จัดการอบรม) 

• ระยะเวลาไม4เกิน 6 เดือน โดยไม4ใช4การสอนซ้ำเนื้อหาที่มหาวิทยาลัยสอนมาแล9ว แต4เป^นการทบทวนและ

บูรณาการกฎหมายท้ังหมดเพ่ือให9ผู9เรียนเช่ือมโยงเน้ือหาได9 
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• เปÖดโอกาสให9นิติศาสตรบัณฑิตทุกคนสามารถสมัครเข9าอบรมได9 

• ภายหลังอบรมเสร็จ จะวัดผลโดยการสอบข9อเขียน ข9อสอบ 4 ข9อ คือ กฎหมายแพ4ง กฎหมายพาณิชยX 

กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน โดยข9อสอบจะบูรณาการเน้ือหาท้ังกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ 

 

2)  อบรมภาคปฏิบัติ (อาจใช9ระบบ decentralize โดยอาจจะมีสำนักงานสภานิติศึกษาในภูมิภาคต4างๆ เพื่อกระจาย

การอบรมภาคปฏิบัติไปยังภูมิภาคต4างๆ) 

• ผู9ที่จะเข9าอบรมภาคปฏิบัติจะต9องสอบผ4านข9อเขียนภาคทฤษฎีเท4านั้น (สามารถกำหนดเกณฑXการสอบผ4าน 

และจำนวนผู9เข9าอบรมภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาจากศักยภาพและทรัพยากรของสภานิติศึกษา เห็นว4าจำนวน

ท่ีเหมาะสมน4าจะอยู4ท่ีไม4เกิน 1500 คน) 

• ระยะเวลาการฝuกอบรมภาคปฏิบัติ 9 – 12 เดือน (3 – 4 stations ฝuกภาคปฏิบัติครบทุกด9าน ท้ังทนายความ 

อัยการ ผู9พิพากษา) เน9นการฝuกปฏิบัติในทางวิชาชีพ 

• กระจายการฝuกอบรมภาคปฏิบัติไปยังภูมิภาคต4างๆ 

• ภายหลังการฝuกอบรมภาคปฏิบัติ จะมีการสอบท้ังข9อเขียนและสอบปฏิบัติ 

 

ผู9ผ4านการอบรมทั้งสองส4วนจึงจะได9เป^นเนติบัณฑิต สามารถขึ้นทะเบียนเป^นทนายความได9เลย และถือเป̂น

คุณสมบัติหน่ึงของการสอบคัดเลือกเป̂นอัยการ / ผู9พิพากษา 
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ส4วนท่ี 3: หลักสูตรฝuกอบรมในทางวิชาชีพ 

 
 

เสนอให9ปรับระบบการต4อใบอนุญาตทนายความ โดยให9ต4ออนุญาตทุก ๆ  3 – 5 ปà และกำหนดเงื่อนไขใน

การต4อใบอนุญาตให9ต9องมีการเข9ารับการอบรมตามจำนวนที่กำหนด โดยหลักสูตรเหล4านี้อาจจะเกี่ยวข9องกับกฎหมาย 

/ ทักษะใหม4ที่จำเป^นสำหรับการประกอบวิชาชีพทนายความ หรือทบทวนความรู9 / ทักษะเดิม ทั้งนี้ อาจจะเป̂น

หลักสูตรที่สภาทนายความดำเนินการเอง หรือหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้นโดยเป^นหลักสูตรที่สภาทนายความ

รับรอง 

ในส4วนของเจ9าหน9าที่รัฐ อาจจะกำหนดให9การเข9าสู4ตำแหน4งสูงขึ้น เช4น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เป̂น

ต9น ต9องมีเง่ือนไขการเข9าฝuกอบรมด9วย ท้ังน้ี อาจจะต9องปรับเปล่ียนกฎเกณฑXของ กพ. ในการเข9าสู4ตำแหน4งสูงข้ึน 
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3. การรับฟNงความคิดเห็นการปฏิรูปนิติศาสตรGแห>งชาติ 

3.1 กำหนดการรับฟNงความคิดเห็น 
 
ปฏิทินกิจกรรมการรับฟNงความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตรGแห>งชาติ 
คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห4งชาติ   

 
คร้ังท่ี กลุ>มเปSาหมาย / ผูCเขCาร>วม เจCาภาพจัดกิจกรรม วัน / เวลา 

1 ผู9บริหารคณะ/หลักสูตรนิติศาสตรX 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรX 
จุฬาลงกรณXมหาวิทยาลัย 

13 กุมภาพันธG พ.ศ. 2565 
(09.30-12.30) 

2 อาจารยXนิติศาสตรX 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตยX 

26 กุมภาพันธG พ.ศ. 2565 
(13.30-16.30) 

3 ผู9พิพากษาศาลยุติธรรม / อัยการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรX 
จุฬาลงกรณXมหาวิทยาลัย 

12 มีนาคม พ.ศ. 2565 
(09.30-12.30) 

4 นักศึกษานิติศาสตรX 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรX 
จุฬาลงกรณXมหาวิทยาลัย 

12 มีนาคม พ.ศ. 2565 
(13.30-16.30) 

5 
ตุลาการศาลปกครอง / เจ9าพนักงาน
คดีปกครอง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
9 เมษายน พ.ศ. 2565 

(13.30-16.30) 

6 
ทนายความในสำนักงานกฎหมาย 
(law firms) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรX 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรXธานี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

23 เมษายน พ.ศ. 2565 
(09.30-12.30) 

7 
ทนายความในแผนกกฎหมายของ
องคXกรธุรกิจ (in-house lawyers) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรX 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรXธานี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

23 เมษายน พ.ศ. 2565 
(13.30-16.30) 

8 
ทนายความท่ัวไป / ทนายความอิสระ 
/ NGOs 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรX 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรXธานี 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

24 เมษายน พ.ศ. 2565 
(13.30-16.30) 

9 กลุ4มธุรกิจและสมาคมธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตยX 

30 เมษายน พ.ศ. 2565 
(13.30-16.30) 

10 ประชาชนท่ัวไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม4 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(09.30-12.30) 

11 นักวิชาการในศาสตรXอ่ืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม4 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(13.30-16.30) 

12 
นิติกรในหน4วยงานภาครัฐ-องคXกร
อิสระ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(09.30-12.30) 

ลิงค%สำหรับเข.าร0วมการรับฟ5งความคิดเห็น 

Join Link: https://bit.ly/3fuRPcl 

Webinar number: 2513 972 4322 

Webinar password: La1234 
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13 พนักงานสอบสวน / ตำรวจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(09.30-12.30) 

14 นายทหารพระธรรมนูญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(13.30-16.30) 
 

3.2 แบบฟอรGมรับฟNงความคิดเห็น:  https://tinyurl.com/legaledureform 

 
4. ขCอมูลติดต>อ 

อีเมล:  legaledureform.th@gmail.com 


