โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรูส้ าหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต
1. หลักการและเหตุผล
ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบจานวนผู้สอบผ่านความรู้ในระดับเนติบัณฑิตกับผู้สมัคร
เรียนพบว่า ในแต่ละสาขาวิชามีผู้สอบผ่านโดยเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑๐ จากการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนและ
ผู้เข้าสอบพบว่าสาหรับในภาคการศึกษาแรก (กลุ่มวิชากฎหมายสารบัญญัติ) ปัญหาที่สาคัญเกิดจากสอง
สาเหตุ ๑. ไม่สามารถทาข้อสอบในส่วนที่เป็นกฎหมายพิเศษได้ หรือทาคะแนนได้ไม่ดี และ ๒. ไม่ทราบ
หลักและวิธีการเรียนในส่วนกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นจานวนมาก
ในส่วนสาเหตุแรก ได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลายมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการเรียนการสอนกฎหมาย
พิ เ ศษให้ นั ก ศึกษาเลย บางมหาวิทยาลั ย จัด เป็น เพี ย งวิช าเลือ ก จึ ง ก่ อ ให้ เกิด ความไม่ พร้อมแก่นิ สิต
นักศึกษาสาหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ทาให้สอบไม่ผ่าน หรือใช้เวลาหลายครั้งถึงจะสอบผ่าน
หรือทาให้หลายคนเลิกเรียนเนติบัณฑิตไปเลย
ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ด้านการศึกษานิ ติศาสตร์และสร้างความชานาญในการประกอบวิชาชีพกฎหมายให้สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด ประสิทธิผลอย่างแท้จริง นั้น การเตรียมความพร้อมในหลักการ
เรียนและวิธีการเขียนวิเคราะห์ข้อกฎหมายจึ งเป็นสิ่งสาคัญ นอกจากการที่จะนาความรู้ความเข้าใจใน
ตัวบทกฎหมายไปใช้ให้ได้ผล ยังต้องรู้จักนาข้อเท็จจริงไปปรับเข้ากับหลักกฎหมายได้อย่างดีด้วย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้ จึงได้จัดให้มีการ
อบรม “โครงการเตรียมความพร้อมความรู้สาหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ” เพื่อให้ได้แนวทาง
และหลักการในการศึกษากฎหมายในกลุ่มสารบัญญัติ ในระดับเนติบัณฑิต อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรทางด้านกฎหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบหลั ก การส าคั ญ ในการศึ ก ษากฎหมายพิ เ ศษในระดั บ เนติ บั ณ ฑิ ต
(กฎหมายภาษี อ ากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายปกครอง กฎหมายลิ ขสิทธิ์
กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักและวิธีการศึกษากฎหมายในกลุ่มกฎหมายสารบัญญัติ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต
3. เป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา และผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต
4. จานวนผู้เข้าอบรม
กลุ่มวิชาละ 350 คน
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5. ระยะเวลาการอบรม (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา
- กลุ่มกฎหมายอาญา วันที่ 21 - 22 และวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561
- กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วันที่ 5 - 6 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
6. วิทยากร (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
(1) นายคณิตศร์ คงทอง
(2) นางสาวสิตานันท์ ศรีวรกร

(3) นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ
(4) นางคิดงาม คงตระกูล ลี
(5) นายสถิรภาค อ่อวิเชียร

(6) นายพลภวิษย์ พันธุค์ าเกิด
(7) นายฐิติ สุเสารัจ
(8) นางสาวเสฏฐา เธียรพิรากุล
(9) ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชยั
(10) นายกฤติน ศรีรฐั

อัยการผู้ชว่ ยประจาสานักงานอัยการคดีพิเศษ
ฝ่ายคดียาเสพติด 1
(วิชาหลักการเรียนกฎหมายอาญา)
อาจารย์พิเศษ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(จะบรรจุเข้ารับราชการตาแหน่งอัยการผูช้ ่วย
สานักงานอัยการสูงสุด วันที่ 26 มีนาคม 2561)
(วิชากฎหมายภาษีอากร)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจา
กองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลฎีกา (วิชากฎหมายแรงงาน)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจา
กองผู้ชว่ ยผู้พพิ ากษาศาลฎีกา (วิชากฎหมายปกครอง)
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงาน
วิชาการ ปฏิบตั ิราชการสานักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สานักงานวิชาการ
(วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ)
ผูพ้ ิพากษาประจาศาลจังหวัดแพร่
(วิชาหลักการเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจา
กองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
(วิชากฎหมายลิขสิทธิ์)
อัยการประจากอง สานักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
(วิชากฎหมายสิทธิบตั ร)
ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง (วิชากฎหมายเครื่องหมายการค้า)
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจา
กองผู้ชว่ ยผู้พิพากษาศาลฎีกา
(วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)
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7. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนกลุ่มละ 1,000 บาท

8. สถานที่ดาเนินการ
เนติบัณฑิตยสภา (อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม ชั้น 3 ) เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนกบริหารการศึกษา สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
10. ผู้อนุมัติโครงการ
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สาหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 71
(กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง)
09.00 - 12.00 นาฬิกา

วันเสาร์ที่
21 เมษายน 2561

หลักการเรียนกฎหมายอาญา
อาจารย์คณิตศร์ คงทอง

วันอาทิตย์ที่
22 เมษายน 2561

กฎหมายภาษีอากร
อาจารย์สิตานันท์ ศรีวรกร

วันเสาร์ที่
28 เมษายน 2561

กฎหมายแรงงาน
อาจารย์วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ

วันอาทิตย์ที่
29 เมษายน 2561

กฎหมายแรงงาน
อาจารย์วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ

พัก

13.00 - 16.00 นาฬิกา
หลักการเรียนกฎหมายอาญา
อาจารย์คณิตศร์ คงทอง

12.00 - 13.00 นาฬิกา

วัน/เวลา

กฎหมายปกครอง
(อยู่ระหว่างการติดต่อ)
กฎหมายภาษีอากร
อาจารย์สิตานันท์ ศรีวรกร
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
อาจารย์สถิรภาค อ่อวิเชียร

(กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)
09.00 - 12.00 นาฬิกา

วันเสาร์ที่
5 พฤษภาคม 2561

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
อาจารย์กฤติน ศรีรัฐ

วันอาทิตย์ที่
6 พฤษภาคม 2561

หลักการเรียนกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อาจารย์พลภวิษย์ พันธุค์ าเกิด

วันเสาร์ที่
12 พฤษภาคม 2561

กฎหมายลิขสิทธิ์
อาจารย์ฐิติ สุเสารัจ

***หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พัก
12.00 - 13.00 นาฬิกา

วัน/เวลา

13.00 - 16.00 นาฬิกา
กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย
หลักการเรียนกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อาจารย์พลภวิษย์ พันธุค์ าเกิด
กฎหมายสิทธิบัตร
อาจารย์เสฏฐา เธียรพิรากุล
23-มี.ค.-61

