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ประวติัคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดเกิดขึ้นพรอมกับการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2514 โดยมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหงตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่  88 ตอน 24 ลงวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2514 เปดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใชระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้ งสิ้น 4 ป โดยมี
ภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบอาชีพดานกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ
ที่เก่ียวของ รวมทั้งการปฏิบัติงานดานวิชาการและวิจัย ในระยะแรกของการกอตั้ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง รัฐบาลอนุญาตใหใชอาคารสถานที่ จัดนิทรรศการของ
งานแสดงสินคานานาชาติ ตําบลหัวหมาก เปนสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยช่ัวคราว
คณะนิติศาสตรมีที่ทําการอยู ณ อาคารกลางน้ํา (ปจจุบันเปนสถานที่ทําการสภา-
คณาจารยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง) ในป พ.ศ. 2516 รัฐบาลไดอนุมัติที่ ดิน
บริเวณที่ตั้งช่ัวคราวใหเปนที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้นคณะนิติศาสตร
ซึ่งเปนคณะที่มีนักศึกษามากเปนอันดับหนึ่ง จึงไดขออนุมัติสรางที่ทําการถาวร และ
ไดรับการอนุมัติใหสรางอาคาร 5 ช้ัน ใชช่ือวา อาคาร LOB (Law Office Building)
ตัง้อยูดานซายมือของพระรปูพอขนุรามคําแหงมหาราช มีพืน้ทีร่วม 12,500 ตารางเมตร 
 ในป พ.ศ. 2538 คณะนิติศาสตรไดรับอนุมัติใหสรางอาคารเรียนและที่ทํา-
การสํานักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร-
บัณฑิตและระดับปริญญาโท ซึ่ งเปดสอนในป พ.ศ. 2535 โดยใชพื้นที่ดานหลัง
อาคาร LOB (อาคาร NB 6 เดิม) เปนสถานที่กอสรางอาคาร 5 ช้ัน มีพื้นที่รวม
9,480 ตารางเมตร เสร็จและเปดทําการในป พ.ศ. 2542 เปนอาคารหลังที่ 2 ของ
คณะนิติศาสตร เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากร-
มนุษย ตอมาคณะนิติศาสตรไดเปดโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ
(ปริญญาตรี) ขึ้นในป พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนการบรรยายในช้ันเรียนนอกเวลาราชการ
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รายช่ือผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร
 1. ศาสตราจารยสงา ลีนะสมิต 2514 - 2518

2. รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ สิงหพันธุ 2518 - 2519
 3. รองศาสตราจารย ดร.วารี นาสกุล 2520 - 2522
 4. รองศาสตราจารยสัญชัย สัจจวานิช 2523 - 2526
 5. รองศาสตราจารยชูศักด์ิ ศิรินิล 2527 - 2530
 6. รองศาสตราจารยพูนศักด์ิ วรรณพงษ 2530 - 2534
 7. รองศาสตราจารยพรชัย สุนทรพันธุ 2534 - 2537
 8. รองศาสตราจารยจรัล เล็งวิทยา 2538 - 2542
 9. รองศาสตราจารยประเสริฐ ตัณศิริ 2543 - 2547

10. รองศาสตราจารยสุขสมัย สุทธิบดี 2547 - 2549  
(รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร)

11. รองศาสตราจารยทองสุก กรัณยพัฒนพงศ 2549 - 2557
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิณัฏฐา แสงสุข ปจจุบัน 

สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ใหบริการนักศึกษา
ดังนี้

1. ฝ่ายหนังสือสาํคญั ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้
(1) การตรวจสอบรายช่ือผูแจงจบแตละภาค
(2) รับแจงจบอนุปริญญา
(3) รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(4) จัดทําใบแทนใบปริญญาบัตร
(5) จัดทําใบรับรองสภาฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(6) แปลปริญญาบัตร
(7) บริการสําเนาใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย กรณีสูญหาย ชํารุด
(8) รับรองสําเนาใบรับรองสภาฯ ของคณะนิติศาสตร กรณีสมัคร-

เนติบัณฑิตและสภาทนายความ
(9) จัดทําใบรับรองเพื่อขอบํานาญตกทอด
(10) จัดทําใบรับรองการศึกษา
(11) จัดทําใบรับรองลักษณะวิชา
(12) จัดทําใบรับรองเวลาเรียน
(13) จัดทําประกาศรางวัลเรียนดี
(14) ตรวจสอบและรับรองวุฒิบัตร ม.ร.

2. ฝ่ายประมวลและรบัรองผลการศึกษา ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้
(1) ออกใบรับรองผลการศึกษา
(2) ออกใบรับรองผลสําเร็จการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้
(1) บริการแกไขเปลี่ยน ช่ือ-สกุล และคํานําหนานาม และยศ
(2) ยายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา
(3) ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
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(2) ออกใบรับรองผลสําเร็จการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้
(1) บริการแกไขเปลี่ยน ช่ือ-สกุล และคํานําหนานาม และยศ
(2) ยายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา
(3) ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
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(4) ตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา
(5) ตรวจสอบสถานภาพการเปนนักศึกษา
(6) แจงลาออกจากการเปนนักศึกษา
(7) บริการถายสําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษาเพื่อใชในการสอบไล

4. ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้
การรับสมัครนักศึกษาใหม ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค โครงการพิเศษ

รับสมัครนักศึกษาใหมทาง Internet ไปรษณีย และโอนยายตางสถาบัน รวมทั้ง
การตรวจสอบวุฒิบัตร

5. ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีน ชนั  และ  ใหบริการนกัศึกษาดังนี้
(1) การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐานการลง-

ทะเบียน
(2) บริการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
(3) รับลงทะเบียนทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค ทางไปรษณีย และทาง

Internet
6. ฝ่ายจดัสอบ ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้

การตรวจสอบหลั กฐานการเข าสอบของนั กศึ กษาทั้ งส วนกลาง
สวนภูมิภาค และตางประเทศ

7. ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ ชนั ,  สวป. และชนั  KLB

ใหบริการนักศึกษาดังนี้
(1) บริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาดวยตนเอง
(2) ตอบปญหาการศึกษาทาง Internet ภายใน 1 วัน ทําการ
(3) บริการสถิติจํานวนนักศึกษาทุกประเภทเพื่อนําไปประกอบการวิจัย

ตั้งแตปการศึกษา 2514-ปจจุบัน
(4) บริการดานเอกสารวิชาการและสนเทศ
(5) บริ การเอกสารแนะแนวการศึกษาทุ กคณะ ทุ กโครงการของ

มหาวิทยาลัย
(6) ประชาสัมพันธและใหบริการแกนักศึกษาผูมาติดตอขอใชบริการ

ของมาวิทยาลัย

(7) บรกิารจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใหบริการนักศึกษาดังนี้
- การตรวจสอบผลการศึกษา
- สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา (กรณีแจงจบที่คณะ)
- สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
- การยายคณะและเปลีย่นสาขาวิชาของนกัศึกษาสวนกลางภาคปกติ
- ออกใบรับรองผลการเปนนักศึกษา
- ตารางสอบไลรายบุคคล และบริการหลักฐานการลงทะเบียนทาง

Internet
8. ฝ่ายกรรมวิธีข้อมลู ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้

(1) บริการสําเนาวุฒิบัตร (รบ.)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(4) สําเนาใบรับรองสภาฯ
(5) สําเนาใบรับรองการเปนนักศึกษา

นอกจากนี้  สวป. ยังมีบริการสงเอกสารสําคัญใหนักศึกษาทางไปรษณีย
บริการขอมูลทาง Internet ดวย
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(4) ตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา
(5) ตรวจสอบสถานภาพการเปนนักศึกษา
(6) แจงลาออกจากการเปนนักศึกษา
(7) บริการถายสําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษาเพื่อใชในการสอบไล

4. ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้
การรับสมัครนักศึกษาใหม ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค โครงการพิเศษ

รับสมัครนักศึกษาใหมทาง Internet ไปรษณีย และโอนยายตางสถาบัน รวมทั้ง
การตรวจสอบวุฒิบัตร

5. ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีน ชนั  และ  ใหบริการนกัศึกษาดังนี้
(1) การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐานการลง-

ทะเบียน
(2) บริการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
(3) รับลงทะเบียนทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค ทางไปรษณีย และทาง

Internet
6. ฝ่ายจดัสอบ ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้

การตรวจสอบหลั กฐานการเข าสอบของนั กศึ กษาทั้ งส วนกลาง
สวนภูมิภาค และตางประเทศ

7. ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ ชนั ,  สวป. และชนั  KLB

ใหบริการนักศึกษาดังนี้
(1) บริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาดวยตนเอง
(2) ตอบปญหาการศึกษาทาง Internet ภายใน 1 วัน ทําการ
(3) บริการสถิติจํานวนนักศึกษาทุกประเภทเพื่อนําไปประกอบการวิจัย

ตั้งแตปการศึกษา 2514-ปจจุบัน
(4) บริการดานเอกสารวิชาการและสนเทศ
(5) บริ การเอกสารแนะแนวการศึกษาทุ กคณะ ทุ กโครงการของ

มหาวิทยาลัย
(6) ประชาสัมพันธและใหบริการแกนักศึกษาผูมาติดตอขอใชบริการ

ของมาวิทยาลัย

(7) บรกิารจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใหบริการนักศึกษาดังนี้
- การตรวจสอบผลการศึกษา
- สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา (กรณีแจงจบที่คณะ)
- สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
- การยายคณะและเปลีย่นสาขาวิชาของนกัศึกษาสวนกลางภาคปกติ
- ออกใบรับรองผลการเปนนักศึกษา
- ตารางสอบไลรายบุคคล และบริการหลักฐานการลงทะเบียนทาง

Internet
8. ฝ่ายกรรมวิธีข้อมลู ชนั  ใหบริการนักศึกษาดังนี้

(1) บริการสําเนาวุฒิบัตร (รบ.)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(4) สําเนาใบรับรองสภาฯ
(5) สําเนาใบรับรองการเปนนักศึกษา

นอกจากนี้  สวป. ยังมีบริการสงเอกสารสําคัญใหนักศึกษาทางไปรษณีย
บริการขอมูลทาง Internet ดวย
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สาํนักหอสมุดกลาง

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดบริการเพื่อการศึกษา
คนควาวิจัย สําหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ณ สํานักหอสมุดกลาง หัวหมาก และหองสมุดวิทยาเขตบางนา โดยจัดใหมีบริการ
ตาง ๆ ดังนี้

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ วารสาร ฐานขอมูลออนไลน
สื่ อโสตทัศน หนังสือ วารสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่ งทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้ มี
ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ครอบคลุม ทุกสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน
การวิจัย ในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีเอกสารประเภทสิ่งพิมพรัฐบาล สิ่ งพิมพขององคกรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศ องคกรระหวางประเทศ รวมถึง
หนังสือประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น และนิตยสารเชิงสารคดีดวย

ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวขางตนนี้ เฉพาะที่เปนหนังสือวิชาการทั่วไป
ตําราเรียน ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ นวนิยาย และเรื่องสั้น นักศึกษา
สามารถยืมไปใชศึกษา คนควาหรืออานนอกหองสุดได สวนทรัพยากรประเภท
ฐานขอมูลออนไลน  และหนังสืออิ เล็กทรอนิกส  นักศึกษาที่ ลงทะเบียนการใช
อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย สามารถเปดอานที่บาน ที่ทํางานได หรือหากจะมา
ใชบริการที่ สํานักหอสมุดกลาง หัวหมาก และหองสมุดวิทยาเขตบางนา ทาง
สํานักหอสมุดกลางไดจัดหองบริการไวเปนการเฉพาะ ซึ่ งในหองนี้ นักศึกษายัง
สามารถใชบริการ e-Leaning/course on demand ไดดวย

2. บริการตอบคําถามชวยการคนควา เปนบริการให คําแนะนําการใช
หองสมุด การใชฐานขอมูลออนไลน การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส การใชสื่อสาร-
สนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ทั้ งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึง
การชวยคนหาคําตอบของคําถามเก่ียวกับหองสมุด การเรียนการสอน การทํารายงาน

การวิจัย ตลอดจนความรูทั่วไป ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตอใชบริการไดที่หองสมุด
หรือ โทร. 0-2310-8658 เม่ือใชบริการของสํานักหอสมุดกลาง หัวหมาก และ
โทร. 0-2397-6336 เม่ือใชบริการหองสมุดวิทยาเขตบางนา และหากตองการใช
บริการสอบถามออนไลน ใหเขาใชที่ www.lib.ru.ac.th คลิกเลือก Ask a Librarian
บรรณารักษจะตอบกับทางออนไลนเชนเดียวกัน

3. บริการยืมระหว างหองสมุด เปนบริการที่ สํานักหอสมุดกลางได มี
ความรวมมือกับกับหองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อใชทรัพยากร-
สารสนเทศรวมกัน กลาวคือ หากนักศึกษาตองการใช  หนังสือ วารสาร หรือ
ทรัพยากรสารสนเทศอื่ น ๆ ซึ่ งตรวจสอบแลวไมมีบริการในสํานักหอสมุดกลาง
บรรณารักษจะติดตอขอยืม/ขอทําสําเนา ใหตามตองการ

4. บริการยืม-คืน เปนการบริการที่ผูใชหองสมุดรูจักและคุนเคยเปนอยางดี
กลาวคือ การยืมหนังสือออกนอกสมุดเพื่ ออานศึกษาคนควาที่ บ าน ที่ ทํางาน
นักศึกษาจะตองสมัครเปนสมาชิกหองสมุดกอน โดยเพียงนําบัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจําตัวประชาชน และใบเสร็จลงทะเบียนภาคการศึกษาปจจุบัน ไปติดตอ
ณ เคานเตอรบริการยืม-คืน สํานักหอสมุดกลาง หัวหมาก หรือ หองสมุดวิทยาเขต-
บางนา แหงใดก็ได การสมัครเปนสมาชิกหองสมุด ไมมีคาใชจายใด ๆ ณ ปจจุบัน
หองสมุดไดพัฒนาการใหยืม-คืนในระบบอัตโนมัติ (เฉพาะที่ สํานักหอสมุดกลาง
หัวหมาก) นักศึกษายืมไดดวยตนเอง (self-check out) และหากตองการยืมตอ
ก็สามารถทําไดผานอินเตอรเน็ต (www.lib.ru.ac.th) นอกจากบรกิารดังกลาวขางตนแลว
สํานักหอสมุดกลาง หัวหมากและหองสมุดวิทยาเขตบางนา ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมา
อาทิ บริการฝกอบรมการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส คนหาขาว ความรู  กฤตภาคบนอินเตอรเน็ต หนังสือพิมพในรูป
ไมโครฟลม บริการฟงเทปภาษา ชมภาพยนตร วิดิโอ บริการถายเอกสาร เปนตน
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สาํนักหอสมุดกลาง

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดบริการเพื่อการศึกษา
คนควาวิจัย สําหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
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ห้องสมดุมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยเขตบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแหง หองสมุด
สาขาวิทยบริการฯ จัดใหบริการ หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ ตําราเรียน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขาวสารทั่วไป ตามความตองการของผูใช สื่อการเรียน-
การสอน วิดีโอเทป เทปสรุปคําบรรยาย บริการออนไลน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
บริการยืมหนังสือและเอกสารระหวางหองสมุด สามารถใชบริการและสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมที่หองสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 20 แหง และที่บริการ
Ark a Librarian บน www.lib.ru.ac.th ตลอด 24 ช่ัวโมง

วนัและเวลาการให้บริการ

สาํนักหอสมุดกลางหวัหมาก

วันจันทร-ศุกร เวลา 07.30-20.30 น.
วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-18.00 น.
วันนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยปดบริการ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร-อาทิตย เวลา 08.30-16.30 น.
วันนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยปดบริการ

สาํนักเทคโนโลยีการศึกษา

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มีการบริการดังนี้
1. ผลิตรายการวิทย ุ
รายการวิทยุการศึกษา รูปแบบรายการประกอบดวย รายการกระบวนวิชา

และรายการสาระความรูเพื่อบริการสังคมและชุมชน
ส่วนกลาง ออกอากาศ ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่ อการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ (สวศ.) ความถี่ 1467 กิโลเฮิรต ในระบบ (AM) ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง วันจันทร - ศุกร เวลา 05.00 - 07.00 น. และ
19.30 - 24.00 น. วันเสาร - อาทิตย เวลา 19.30 - 24.00 น. พรอมรับฟงทั่วโลก
ผานระบบอินเตอรเน็ต www.prd.go.th ชอง Radio Online สวศ.1467 และทาง
ดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ชอง NBT 4

ส่วนภมิูภาค ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการทหารสื่อสารกองทัพบก
(กวส.2 จ.แพร) ความถี่ 1215 กิโลเฮิรต ในระบบ (AM) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแพร
และจังหวัดใกลเคียง วันจันทร - อาทิตย 20.00 - 21.00 น. และทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงกองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหงชาติ (กรป.กลาง จ.นราธิวาส)
ความถี่ 99.10 เมกกะเฮิรซ ในระบบ (FM) วันจันทร - อาทิตย เวลา 17.35 - 18.00 น.
และความถี่ 756 กิโลเฮิรต ในระบบ (AM) วันจันทร - อาทิตย เวลา 13.05 - 13.30 น.
และ เวลา 17.35 - 18.00 น. ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียง
รวมถึงผลิตรายการสาระความรูและบันเทิงผานระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ชอง RU Internet Radio และ E Radio ทาง www.e-ru.tv

2. ผลิตรายการโทรทศัน์

2.1 รายการข่าว (รายการบอกกลาวขาวราม, รายการขาวมหาวิทยาลัย
รามคําแหง) รายการความรู สารคดี และกิจกรรมของนักศึกษา ทาง www.techno.
ru.ac.th./ทาง www.totiptv.com และทางโทรทัศนภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(RU - ITV) วันจันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 16.30 น.
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2.2 รายการโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคาํแหง (RU-ITV)
แพรภาพขาวสารการประชาสัมพันธ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร -
ศุกร เวลา 09.00 - 16.30 น.

3. การควบคุมการถ่ายทอดสญัญาณ

ถายทอดสัญญาณการจัดการระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2 ระบบ คือ

1. การถายทอดสญัญาณภายในอาคารเรยีนรวมสวนกลาง ทีม่หาวิทยาลยั
รามคําแหง หัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยเขตบางนา โดยใชระบบ
โทรทัศนวงจรปดผสมผสานกับอุปกรณโสตทัศนที่ทันสมัย ถายทอดการบรรยาย
ภายในช้ันเรียน และถายทอดสดผานทางอินเตอรเน็ต ในวันจันทร - วันศุกร ตั้งแต
เวลา 07.30 - 19.20 น. และในวันเสาร - อาทิตย บางวิชาตามตารางเรียน

2. การถายทอดการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายการสื่ อสาร
เปนระบบสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) มี 2 ระบบ คือ ระบบ
ใยแกวนําแสง (Fiber Optic)

ระดับปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร  คณะบริหารธุ รกิจ คณะรั ฐศาสตร
และคณะสื่อสารมวลชน สอน
วันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 - 16.20 น.

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
สอนวันอังคาร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 17.00 - 21.00 น. วันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00 -
21.00 น. และวันอาทิตย 08.00 - 17.00 น.

ปจจุบันมีการเช่ือมสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการฯ ดวยระบบใยแกวนํา
แสงมี 12 ระบบ โดยเช่ือมสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตางๆ 23 จังหวัด
ดังนี้

เครือขายที่ 1 ระบบที่ 1-2 เช่ือมสัญญาณไปที่จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี
นครศรีธรรมราช และอํานาจเจริญ

เครือขายที่ 2 ระบบ 3-4 เช่ือมสัญญาณไปที่จังหวัดบุรีรัมย หนองบัวลําภู
เพชรบูรณ และชัยภูมิ

เครือขายที่ 3 ระบบ 5-6 เช่ือมสัญญาณไปที่จังหวัดสุโขทัย นครราชสีมา
ศรีสะเกษ และขอนแกน

เครือขายที่ 4 ระบบ 7-8 เช่ือมสัญญาณไปที่จังหวัดตรัง นครพนม ลพบุรี
และแพร

เครือขายที่  5 ระบบ 9-10 เช่ือมสัญญาณไปที่จังหวัดอุดรธานี สุรินทร
เชียงราย และกาญจนบุรี

เครือขายที่ 6 ระบบ 11-12 เช่ือมสัญญาณไปที่จังหวัดเชียงใหม สงขลา
และพงังา

4. งานด้านบริการ

บริการสําเนา ดี วี ดี บันทึกคําบรรยายกระบวนวิชา บริการยืมสื่ อ
การศึกษาประเภทดีวีดีบันทึก คําบรรยาย และบริการดานโสตทัศนูปกรณตางๆ
แกนักศึกษา

ติดตอขอใชบริการไดที่สํานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5
ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต www.Techno.ru.ac.th
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

สาํนักพิมพ์

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
ใหบริการจําหนายตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา เสื้อตราสัญลักษณพอขุนฯ
และใหบริการชุดครุยปริญญา

ตาํราเรียน

จําหนายตําราเรียน คูมือ ตําราอานประกอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทุกช้ันป รวมทั้งหนังสอื Pocket Book วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสํานักพิมพ
ตางๆ

อุปกรณ์การศึกษา

จําหนายสมุดจดคําบรรยาย สายเข็มขัด เข็มกลัดเสื้ อ เข็มติดปกเสื้ อ
เสื้อและกระโปรงนักศึกษา เสื้อกีฬาตางๆ เสื้อแจคเก็ต เสื้อสุพรรณิการ ดินสอ
ปกพลาสติกใสตํารา รวมทั้ งเครื่ องหมายนักศึกษาวิชาทหาร สมุดลงทะเบียน
(ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) ฯลฯ

กาํหนดเวลาการจาํหน่าย

ณ อาคารสํานักพิมพ (RPB) ช้ัน 3
จันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไมพักเที่ยง)
เฉพาะชวงเปดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เวลา 08.00 - 17.00 น.

10 วันทําการนับจากวันเปดภาคเรียน (ไมพักเที่ยง)
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไมพักเที่ยง)
การให้บริการตาํราเรียนและอปุกรณ์ศึกษา มี  ช่องทาง ดงันี

1. ซื อโดยตรงที ชัน  อาคารสํานักพิมพ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(หัวหมาก) มีตําราไวบริการทุกช้ันป และที่ช้ัน 1 อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขต-
บางนา (ใหบริการเฉพาะตําราช้ันปที่ 1 เทานั้น)

2. ซือทางไปรษณีย ์ โดยสั่งจาย ธนาณัติในนาม ผูอํานวยการสํานักพิมพ
ปณ. รามคําแหง 10241 และจาหนาซองถึง ผูอํานวยการสํานักพิมพ มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

3. ซือทางอินเตอร์เน็ต เขาเว็บไซต www.ru.ac.th/rupress/user การสั่ง
ซื้อตําราทางอินเตอรเน็ต ชําระเงินได 2 วิธี คือ

3.1 ชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย จํากัด ช่ือ บัญชี
สํานักพิมพ ม.ร. เลขที่  บัญชี 156-2-09809-3 สาขา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พรอมทั้งสงหลักฐานการชําระเงินใหสํานักพิมพ ไดที่เบอร FAX. 0-2310-8757-59
ตอ 1305

3.2 ชําระเงนิโดยการสงเงินทางธนาณัติธรรมดาและทางธนาณัติออนไลน 
กรณีสงธนาณัติออนไลนโปรดโทรแจงรายละเอียดไดที่ คุณกนกพร หรือ คุณยุพมาตร
โทร. 0-2310-8758-59 ตอ 1302

งานประชาสมัพนัธ์ สาํนักพิมพ ์ ม.ร. โทร. - - -  ต่อ ,

1103

ฝ่ายขาย สาํนักพิมพ ์ม.ร. โทร. - -

ขนัตอนการซือตาํรา

1. ตรวจสอบแผนผังรหัสตําราที่ตองการ
2. เลือกตําราที่ตองการจากช้ันจัดวาง
3. หากหาตําราไมพบใหมาสอบถามเจาหนาที่โตะติดตอ-สอบถาม
4. นําตํารามาชําระเงินที่พนักงานเก็บเงิน

คาํแนะนํา

1. ควรเตรียมเงินใหพอดีกับราคาตําราที่จะซื้อ
2. ควรตรวจสอบเงินทอนและตําราที่ซื้อทันที
3. ควรรีบตรวจสอบความสมบูรณของตําราวาอยู ในสภาพที่ ชํารุดหรือ

ขาดหายหรือไม หากพบวาชํารุดขาดหายใหนํามาเปลี่ยนใหมทันที หามขีดเขียน
ขอความใดๆ ลงในตําราที่ชํารุดโดยเด็ดขาด

4. มีปญหาอื่นเก่ียวกับตํารา ติดตอสอบถามไดที่งานประชาสัมพันธช้ันลาง
อาคารสํานักพิมพ
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การให้บริการตาํราเรียนและอปุกรณ์ศึกษา มี  ช่องทาง ดงันี

1. ซื อโดยตรงที ชัน  อาคารสํานักพิมพ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(หัวหมาก) มีตําราไวบริการทุกช้ันป และที่ช้ัน 1 อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขต-
บางนา (ใหบริการเฉพาะตําราช้ันปที่ 1 เทานั้น)

2. ซือทางไปรษณีย ์ โดยสั่งจาย ธนาณัติในนาม ผูอํานวยการสํานักพิมพ
ปณ. รามคําแหง 10241 และจาหนาซองถึง ผูอํานวยการสํานักพิมพ มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

3. ซือทางอินเตอร์เน็ต เขาเว็บไซต www.ru.ac.th/rupress/user การสั่ง
ซื้อตําราทางอินเตอรเน็ต ชําระเงินได 2 วิธี คือ

3.1 ชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย จํากัด ช่ือ บัญชี
สํานักพิมพ ม.ร. เลขที่  บัญชี 156-2-09809-3 สาขา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พรอมทั้งสงหลักฐานการชําระเงินใหสํานักพิมพ ไดที่เบอร FAX. 0-2310-8757-59
ตอ 1305

3.2 ชําระเงนิโดยการสงเงินทางธนาณัติธรรมดาและทางธนาณัติออนไลน 
กรณีสงธนาณัติออนไลนโปรดโทรแจงรายละเอียดไดที่ คุณกนกพร หรือ คุณยุพมาตร
โทร. 0-2310-8758-59 ตอ 1302

งานประชาสมัพนัธ์ สาํนักพิมพ ์ ม.ร. โทร. - - -  ต่อ ,

1103

ฝ่ายขาย สาํนักพิมพ ์ม.ร. โทร. - -

ขนัตอนการซือตาํรา

1. ตรวจสอบแผนผังรหัสตําราที่ตองการ
2. เลือกตําราที่ตองการจากช้ันจัดวาง
3. หากหาตําราไมพบใหมาสอบถามเจาหนาที่โตะติดตอ-สอบถาม
4. นําตํารามาชําระเงินที่พนักงานเก็บเงิน

คาํแนะนํา

1. ควรเตรียมเงินใหพอดีกับราคาตําราที่จะซื้อ
2. ควรตรวจสอบเงินทอนและตําราที่ซื้อทันที
3. ควรรีบตรวจสอบความสมบูรณของตําราวาอยู ในสภาพที่ ชํารุดหรือ

ขาดหายหรือไม หากพบวาชํารุดขาดหายใหนํามาเปลี่ยนใหมทันที หามขีดเขียน
ขอความใดๆ ลงในตําราที่ชํารุดโดยเด็ดขาด

4. มีปญหาอื่นเก่ียวกับตํารา ติดตอสอบถามไดที่งานประชาสัมพันธช้ันลาง
อาคารสํานักพิมพ
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

สาํนักทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์

สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Testing) ใหแกนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทันสมัยผสมผสานกับระบบการบริหาร
จัดการที่ดีทําใหการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนไปดวยความรวดเร็ว โดยนักศึกษา
สามารถเลือกวัน-เวลาสอบไดดวยตนเอง ทราบผลสอบทันทีเม่ือสอบเสร็จและหาก
นักศึกษาสอบไมผานสามารถสอบตามปกติของมหาวิทยาลัยได

ขนัตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing

1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่ เปดสอบทาง e-Testing ตามประกาศของ
สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส หรือ www.etesting.ru.ac.th

2. ลงทะเบียนเรยีนตามภาคการศึกษาปกตจิะตองมีกระบวนวิชาที ่ e-Testing
เปดสอบดวย

3. นําใบเสร็จที่ลงทะเบียนในภาคปกติ (ใบสีฟา) มายื่นเปนหลักฐานใน
การลงทะเบียนสอบทาง e-Testing ตามวัน เวลาที่ กําหนด เลือกวัน-เวลาสอบ
และชําระคาลงทะเบียนสอบวิชาละ 70 บาท

4. เขาสอบ e-Testing ตามวันเวลาที่ กําหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ
(สีสม) ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ช้ัน 8 นักศึกษาตองแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

คาบเวลาทีเปิดสอบ

คาบที่ 1 : 09.00 - 11.30 น.คาบที่ 2 : 12.00 - 14.30 น.
คาบที่ 3 : 15.00 - 17.30 น.คาบที่ 4 : 18.00 - 20.30 น.
กระบวนวิชาทีเปิดสอบ มี  วิชา

ANT1013 ANT3053 APR2101 APR3102 BIO1001
BIO1105 CEC2201 CHI1001 CHI1002 ECO1003
ECO1101 ECO1102 ENG1001 ENG1002 ENG2001
ENG2002 GER1001 GLY1003 HIS1001 HIS1002
HIS1003 HIS1201 HIS4500 INT1004 LAW1004

LIS1001 LIS1003 MCS1151 MGT4004 MKT2101
MKT3202 MKT3204 MKT3205 MTH1003 MTH1101
POL1100 PSY1001 RAM1000 SCI1003 SOC1003
SOC2065 SOC4077 SPN1001 STA1003 STA2003
STA2016 THA1002 THA1003

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิชาที่ เปดสอบ e-Testing เพิ่ มเติมไดจาก
ขาวรามคําแหง  และ www.etesting.ru.ac.th
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

สถาบนัคอมพิวเตอร์

สถาบันคอมพิวเตอรเปนหนวยงานทีใ่หบรกิารทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
โดยจะใหบริการตางๆ ดังนี้

ด้านการรบัสมคัรและลงทะเบียน

ลงทะเบยีนเรยีนด้วยตนเองทีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ณ อาคารเวียงคาํ

ดูรายละเอียดที่ http://ru.ac.th/regis_ram1.html
ลงทะเบียนทางไปรษณีย ์ดูรายละเอียดที่ http://ru.ac.th/regis_ram2.html
เว็บไซต์รวบรวมการร ับสมัครและลงทะเบียนเรียนทาง Internet

ที่เว็บไซต www.iregis.ru.ac.th
ระบบลงทะเบียน ทาง Internet
นักศึกษาสวนกลางที่เว็บไซต http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/
นักศึกษาภูมิภาคที่เว็บไซต http://www.iregis.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp
ใหบริการเก่ี ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สวนกลาง ทางอินเตอรเน็ต โดยนักศึกษาสามารถเขาไปทํารายการลงทะเบียนเรียน
และชําระเงินผานเคาน เตอรธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา ในชวงระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ระบบรกัษาสถานภาพนักศึกษา

http://www.oros.ru.ac.th/restatus/ ใหบริการเก่ียวกับการรักษาสถานภาพ
นักศึกษากรณีที่นักศึกษาไมไดมีการลงทะเบียนในภาคการศึกษา โดยเขามาทํา
รายการและชําระเงินคารักษาสถานภาพ ไดที่เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา
ในชวงวันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปดใหมีการทํารายการรักษาสถานภาพเทานั้น

บริการข้อมูลทางโทรศัพท์บ้านด้วยระบบ IVR (Interactive Voice

Response) โดยโทรศัพท เขาหมายเลข 0-2310-6000, 0-2310-6001 เปนการ
โตตอบดวยระบบเสียงอัตโนมัติ

บารโคดรหัสวิชา 7 หลัก http://www.fis.ru.ac.th/computer/ ใหบริการ
เก่ียวกับการพิมพรหัสบารโคด 7 หลัก สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งนักศึกษาเกาที่มีการเปลี่ยนจาก 5 หลัก เปน 7 หลัก

ด้านสารสนเทศสาํหรบันักศึกษา

เวบ็ไซต์หลกัของของมหาวิทยาลยั http://www.ru.ac.th
ระบบ Authentication : http://www.ru.ac.th เปนระบบลงทะเบียน

ตรวจสอบสิทธิ์ และจัดเก็บประวัติการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเขาใชงานระบบไดผานเว็บไซตหลัก
ของมหาวิทยาลัย

e-books : http://e-book.ram.edu/ e-book/ ศูนยรวมตําราเรียนของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ไฟล PDF) นักศึกษาสามารถ
อานประกอบการเรียน และศึกษาคนควาขอมูลที่สนใจไดทั้งในระบบ Online หรือ
ดาวนโหลดไฟลไวอานแบบ Offline

RU Cyber Classroom : http://202.41.160.100/cyber Classroom 2012
บริการถ ายทอดสดการเรี ยนการสอนจากหองเรี ยนที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใหนักศึกษาสามารถเรียนผานอินเตอรเน็ตไดเสมือนเรียนในหองเรียนจริง (เฉพาะ
หองเรียนที่มีอุปกรณการถายทอด)

M-Learning : http://www.m-leaning.ru.ac.th/ วีดีโอการเรียนการสอน
จากหองเรียนยอนหลัง ใหบริการกับนักศึกษาที่ไมมีเวลาเขาหองเรียน หรืออยาก
ทบทวนบทเรียน โดยสามารถเลือกดูวีดีโอแบบ Online หรือดาวนโหลดไฟลดูแบบ
Offline ได

e-Audio Book : http:/ /e-book.ram.edu/audiobook ตําราเสี ยง
อิเล็กทรอนิกส เปนเว็บไซตใหบริการไฟลเสียงอานตําราเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ (ทางสายตา) ใหสามารถศึกษาผานตําราเสียง
ไดอยางเทาเทียมกับนักศึกษาทั่วไป

Sign language M-learning : http://www. sign language.ru.ac.th/
วีดีโอการเรียนการสอนสําหรับผูบกพรองทางการไดยินเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกนักศึกษาหรือผูสนใจไดศึกษาผานวีดีโอบทเรียนของมหาวิทยาลัยดวยภาษามือ
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e-Service : http:// e-service.ru.ac.th/ ระบบตรวจสอบขอมูลสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ให บริการขอมูล เชน ผลสอบประจําภาคเรี ยน
ตารางสอบไลรายบุคคล กําหนดการลงทะเบียนเรียน เปนตน โดยนักศึกษาสามารถ
สมัครสมาชิกและตั้งรหัสผานไดดวยตนเอง

ระบบภาวะมีงานทาํของบณัฑิต : http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
นักศึกษาที่จะขอจบการศึกษาตองกรอกรายละเอียดที่เว็บไซตนี้ แลวพิมพเอกสาร
ที่ไดจากระบบไปยื่นขอจบไดที่คณะ

RU Job Matching : http://www.e-regis.ru.ac.th:8080/jobmatching/
ใหบริการเก่ี ยวกับการจัดหางาน เพื่ อใหนักศึกษาที่ อยู ระหว างการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง คนหางาน หรือสถานที่ฝกงาน (RAM3000 สหกิจศึกษา)
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงบริษัทที่ตองการรับคนเขาทํางาน สามารถจับคู
หางานที่ตองการได

ด้านระบบเครือข่าย

บริการระบบเครือข่าย Internet ไร้สาย : เปนระบบ Wi-Fi แบบภายนอก
อาคารโดยใชช่ือ RU-Campus Wireless Networks ซึ่งมีอุปกรณเครือขายไรสาย
กระจายไมต่ํากวา 50 จุด ใหสามารถเช่ือมตอไดมากกวา 90% ของพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาไมตองเสียคาใชจายใดๆ

ด้านการพฒันาความรู้

ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร http://www.ctc.ru.ac.th : มีหนาที่รับผิดชอบ
บริการจัดการจัดฝกอบรม จัดโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตรตางๆ ทั้งที่
ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและเปดอบรมหลักสูตรที่ทันสมัยใหกับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและบุคคลทั่วไป โดยศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรมี
หลายหลักสูตรใหเลือกเรียน เชน “การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน” ระดับตน,
ระดับกลาง, หลักสูตร “Adobe Photoshop” “Implement and Support Computer
Network” เปนตน สามารถดูหลักสูตรที่ เปดสอนและรายละเอียดไดที่  http://
www.ctc.ru.ac.th

การบริการขาวสารขอมูลทางคอมพิวเตอรแกนักศึกษาปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถใชบริการไดที่ บริเวณช้ันลาง อาคารเวียงผา และ
บริเวณดานหนาอาคารสถาบันคอมพิวเตอรซึ่งมีบริการดังนี้ ตรวจสอบการลงทะเบียน
ตรวจสอบผลการสอบประจําภาค ตรวจสอบตารางสอบไลรายบุคคล เช็คเกรด
ผลสอบของศูนยปฏิ บัติการคอมพิวเตอร  และการประชาสัมพันธต างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เปนตน

ศนูย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Service
Center : http://www.itsc.ru.ac.th)

ตั้งอยูที่อาคารเวียงผา (VKB) ช้ัน 2 มีเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
ไว ใหบริการในการใชอินเตอรเน็ต รับ-สง e-mail สืบคนขอมูล พิมพ เอกสาร
พิมพรายงาน พิมพวิทยานิพนธ หรือทํางานอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองใชคอมพิวเตอร
ซึ่งทางศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดเตรียมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรไว
บริการจํานวน 260 เครื่อง พรอมทั้ งมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา และแนะนําการใช
โปรแกรมตางๆ ในกรณีที่ผู ใชบริการมีขอสงสัย โดยคิดคาใชบริการเพียงช่ัวโมง
แรกช่ัวโมงละ 10 บาท ช่ัวโมงถัดไปคิดคาบริการช่ัวโมงละ 5 บาท เทานั้น เวลาเปด
ใหบริการ วันจันทร - วันศุกร 08.30 -19.30 น. วันเสาร - วันอาทิตย 09.00 - 17.30 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ) ติดตอสอบถามไดที่หมายเลข 0-2310-8788
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กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของทุกองคกรกิจกรรม
นักศึกษา อํานวยความสะดวกในการขออนุมัติโครงการกิจกรรมประสานงานกับ
หน วยงานภายในและภายนอก กํากับดูแลการจั ดกิ จกรรมให ดําเนิ นไปด วย
ความเรียบรอย ทําหนาที่ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมและออกระเบียบกิจการ
นักศึกษา สงเสริมการจัดกิจกรรมตามความตองการและความถนัดของนักศึกษา
เพื่อเสริมสรางความสมบูรณของรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ดวยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  และ
ส งเสริมทักษะชี วิต โดยมี ชุมชนเปนรากฐานแหงการเรี ยนรู ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความคิด การวิเคราะห การสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล การสื่อสาร การสรางคุณธรรม จริยธรรม และมีความจิตสํานึกสาธารณะ

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8075 ในวันและเวลาราชการ
งานศึกษาวิชาทหาร

ใหบริการและใหคําปรึกษาดานการศึกษาวิชาทหาร การยกเวนการตรวจ
เลือกเขารับราชการทหารกองประจําการฯ การขอผอนผันการเรียนพลเพื่ อฝก
วิชาทหาร การขอรับสิทธิ์เพื่อฝกเรียนวิชาทหาร และการขอผอนผันเขารับราชการ
ทหารกองประจําการฯ ซึ่ งนักศึกษาจะตองมีผลการศึกษาในภาค 1 ไมนอยกวา
9 หนวยกิต

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการ
นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8075 ในวันและเวลาราชการ
หรือ jijie_p@hotmail.com
งานแพทย์และอนามยั

ใหบริการตรวจรักษาโรคแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ครอบครัว โดยใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจาย และบริการออกใบรับรองแพทย เพื่อ

สมัครงาน ศึกษาตอ ทําใบขับขี่  โดยชําระคาธรรมเนียม 20 บาท ใหบริการ
วันจันทร-ศุกร และในวันที่มหาวิทยาลัยมีการสอบ

เวลาทําบัตร-ตรวจโรค เชา : เวลา 08.30 - 11.30 น.
บาย : เวลา 13.00 - 16.00 น.

รับเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เวลา 11.30 – 16.30 น.
ติดตอขอรับบริการที่ งานแพทยและอนามัย หนาอาคารวิทยบริการและ

บริหาร สํานักงานอธิการบดี ใกลอาคารกงไกรลาส (KLB) โทร. 0-2310-8067
e-mail : patmoram@gmail.com
งานกีฬา

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายใน-ภายนอก
ของ 24 ชมรมกีฬา ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยภายใตระเบียบ ขอบังคับ
และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สงเสริมผู มีความสามารถพิเศษทาง
ดานกีฬา เขารับการศึกษาปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนเรียนฟรี) คัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางดานกีฬาและสุขภาพ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ” และ “ผูนํา
นันทนาการ” การใหบริการ ยืม-คืน อุปกรณและครุภัณฑกีฬา สําหรับนําไปใชใน
การฝกซอมและเขารวมแขงขันในรายการตางๆ

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา ช้ันลาง ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2310-8078
งานแนะแนวจดัหางานและทุนการศึกษา

ใหบริการแนะแนวและคําปรึกษาเก่ียวกับดานการศึกษา เชน การเลือก
กระบวนวิชา การเลือกคณะ การเทียบโอนหนวยกิต นอกจากนี้ยังใหคําปรึกษา
ดานการดําเนินชีวิต และการปรับตัวดานตางๆ บริการจัดหางาน ทั้ งงานประจํา
และงานช่ัวคราวใหนักศึกษาและบัณฑิต พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานตางๆ
เชน การเตรียมความพรอมเขาสู อาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะการใช
คอมพิวเตอร ดานอาชีพอิสระและอื่นๆ จัดบริการดานทุนการศึกษา โดยไดรับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และผูมีจิตศรัทธา มูลนิธิ หางราน สนับสนุนเงินทุน
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของทุกองคกรกิจกรรม
นักศึกษา อํานวยความสะดวกในการขออนุมัติโครงการกิจกรรมประสานงานกับ
หน วยงานภายในและภายนอก กํากับดูแลการจั ดกิ จกรรมให ดําเนิ นไปด วย
ความเรียบรอย ทําหนาที่ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมและออกระเบียบกิจการ
นักศึกษา สงเสริมการจัดกิจกรรมตามความตองการและความถนัดของนักศึกษา
เพื่อเสริมสรางความสมบูรณของรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ดวยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  และ
ส งเสริมทักษะชี วิต โดยมี ชุมชนเปนรากฐานแหงการเรี ยนรู ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความคิด การวิเคราะห การสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล การสื่อสาร การสรางคุณธรรม จริยธรรม และมีความจิตสํานึกสาธารณะ

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8075 ในวันและเวลาราชการ
งานศึกษาวิชาทหาร

ใหบริการและใหคําปรึกษาดานการศึกษาวิชาทหาร การยกเวนการตรวจ
เลือกเขารับราชการทหารกองประจําการฯ การขอผอนผันการเรียนพลเพื่ อฝก
วิชาทหาร การขอรับสิทธิ์เพื่อฝกเรียนวิชาทหาร และการขอผอนผันเขารับราชการ
ทหารกองประจําการฯ ซึ่ งนักศึกษาจะตองมีผลการศึกษาในภาค 1 ไมนอยกวา
9 หนวยกิต

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการ
นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8075 ในวันและเวลาราชการ
หรือ jijie_p@hotmail.com
งานแพทย์และอนามยั

ใหบริการตรวจรักษาโรคแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ครอบครัว โดยใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจาย และบริการออกใบรับรองแพทย เพื่อ

สมัครงาน ศึกษาตอ ทําใบขับขี่  โดยชําระคาธรรมเนียม 20 บาท ใหบริการ
วันจันทร-ศุกร และในวันที่มหาวิทยาลัยมีการสอบ

เวลาทําบัตร-ตรวจโรค เชา : เวลา 08.30 - 11.30 น.
บาย : เวลา 13.00 - 16.00 น.

รับเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เวลา 11.30 – 16.30 น.
ติดตอขอรับบริการที่ งานแพทยและอนามัย หนาอาคารวิทยบริการและ

บริหาร สํานักงานอธิการบดี ใกลอาคารกงไกรลาส (KLB) โทร. 0-2310-8067
e-mail : patmoram@gmail.com
งานกีฬา

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายใน-ภายนอก
ของ 24 ชมรมกีฬา ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยภายใตระเบียบ ขอบังคับ
และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สงเสริมผู มีความสามารถพิเศษทาง
ดานกีฬา เขารับการศึกษาปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนเรียนฟรี) คัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางดานกีฬาและสุขภาพ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ” และ “ผูนํา
นันทนาการ” การใหบริการ ยืม-คืน อุปกรณและครุภัณฑกีฬา สําหรับนําไปใชใน
การฝกซอมและเขารวมแขงขันในรายการตางๆ

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา ช้ันลาง ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2310-8078
งานแนะแนวจดัหางานและทุนการศึกษา

ใหบริการแนะแนวและคําปรึกษาเก่ียวกับดานการศึกษา เชน การเลือก
กระบวนวิชา การเลือกคณะ การเทียบโอนหนวยกิต นอกจากนี้ยังใหคําปรึกษา
ดานการดําเนินชีวิต และการปรับตัวดานตางๆ บริการจัดหางาน ทั้ งงานประจํา
และงานช่ัวคราวใหนักศึกษาและบัณฑิต พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานตางๆ
เชน การเตรียมความพรอมเขาสู อาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะการใช
คอมพิวเตอร ดานอาชีพอิสระและอื่นๆ จัดบริการดานทุนการศึกษา โดยไดรับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และผูมีจิตศรัทธา มูลนิธิ หางราน สนับสนุนเงินทุน
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

การศึกษามากกวา 1,500 ทุน ดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย ติดตอเรื่องทุนการศึกษา และกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา โทร. 0-2310-8080 หรือ www.ru.ac.th/scholarship

ติดตอเรื่ องจัดหางาน บริการแนะแนวและโครงการพัฒนาศักยภาพ
โทร. 0-2310-8126
งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา

ใหบรกิารนกัศึกษาในดานการใหคําปรกึษาและแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียน
บริการดานทุนการศึกษา และบริการดานสิ่ งอํานวยความสะดวก ไดแก บริการ
รถยนตบัสในการจัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ทําประกัน-
อุบัติเหตุ ทําบัตรลดคาโดยสารรถยนต-รถไฟ แกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด
บริการขอมูลหอพัก และหองอานหนังสือสําหรับนักศึกษาที่อาคารเวียงผา (VPB)
ช้ัน 1 บริการเก่ียวกับการรับ-คืน ของหาย

ติดตอสอบถามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา   ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8076

นอกจากนี้  ยังมีบริการแกนักศึกษาพิการในดนสื่ อการเรียนการสอน
ติดตอสอบถามที่ ศูนยบริการนักศึกษาพิการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ั น 1
โทร. 0-2310-8306
สาํนักสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ

สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานที่ ดําเนินการพัฒนา
ประสบการณดานอาชีพใหแกนักศึกษา กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
อีกทั้งการแนะแนวอาชีพและการจัดหางานใหแกนักศึกษา ซึ่งตองการทํางานช่ัวคราว
ในระหวางที่ศึกษาอยู และใหแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

การฝึกอาชีพ กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลยัมีความมุงม่ันทีจ่ะพฒันาศักยภาพของนกัศึกษาใหมีประสบการณ 
จริงในการปฏิบัติงานอยางมีระบบในองคกรผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ จึง
บรรจุวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต ไวในหลักสูตรระดับ-
ปริญญาตรีทุกสาขา

นักศึกษาซึ่ งผานกระบวนการคัดเลือกจากองคกรผู ใชบัณฑิตหรือสถาน
ประกอบการที่ เขารวมทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือจากคณะ-
กรรมการสํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนผู คัดเลือก จะตองเขารับการฝก
สหกิจศึกษาในองคกรผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ เปนเวลา 120 วัน (4เดือน)
โดยตองปฏิบัติงานเสมือนหนึ่ งเปนพนักงานหรือลูกจางช่ั วคราว และมีหนาที่
รับผิดชอบที่ แนนอน ระหวางฝกสหกิจของนักศึกษานั้ น มหาวิทยาลัยจะจัดสง
อาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย ออกไปนิเทศนักศึกษาตามองคผู ใชบัณฑิต หรือ
สถานประกอบการตางๆ ที่นักศึกษาไปฝกอาชีพอยู  เพื่อประเมินผลการฝกของ
นักศึกษา โดยผลการประเมินกําหนดไดเปนเกรด A B+ B C+ C D+ D และ F (ไมผาน)

นักศึกษาที่มีความประสงคจะพัฒนาประสบการณดานอาชีพ กระบวนวิชา
RAM 3000 สหกิจศึกษา ตองวางแผนการศึกษาสําหรับตนเองไวตั้งแตเริ่มแรกของ
การสมัครเปนนักศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียน กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
สามารถนําไปทดแทนวิชาเลือกเสรีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู  โดยนักศึกษาจะ
ตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 75 หนวยกิต จึงจะสมัครฝกอาชีพ กระบวนวิชา
RAM 3000 สหกิจศึกษาได  นักศึกษาสามารถยื่ นใบสมัครพรอมเอกสารตางๆ
ไดที่สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
การจดัหางาน

ในชวงที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู หากมีความประสงคจะทํางาน เพื่อสราง
ประสบการณดานอาชีพ และเพิ่ มรายไดใหแกตนเอง รวมถึงบัณฑิตที่ ประสงค
จะหางานทํา สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะเปนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
แกนักศึกษาและบัณฑิต โดยจะใหบริการในเรื่ องขอมูลตําแหนงงาน การติดตอ
ประสานงาน สถานประกอบการ และจัดการอบรมการเตรียมความพรอมกอนทํางาน
ใหแกนักศึกษาและบัณฑิต

RU JOB MATCHING

RU JOB MATCHING เปนโปรแกรมจัดหางาน Online ที่สํานักสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพรวมกับสถาบันคอมพิวเตอรพัฒนาขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหสถาน-
ประกอบการกับนักศึกษาและศิษย เกาของมหาวิทยาลัยไดพบกันบนเครือขาย
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

การศึกษามากกวา 1,500 ทุน ดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย ติดตอเรื่องทุนการศึกษา และกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา โทร. 0-2310-8080 หรือ www.ru.ac.th/scholarship

ติดตอเรื่ องจัดหางาน บริการแนะแนวและโครงการพัฒนาศักยภาพ
โทร. 0-2310-8126
งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา

ใหบรกิารนกัศึกษาในดานการใหคําปรกึษาและแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียน
บริการดานทุนการศึกษา และบริการดานสิ่ งอํานวยความสะดวก ไดแก บริการ
รถยนตบัสในการจัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ทําประกัน-
อุบัติเหตุ ทําบัตรลดคาโดยสารรถยนต-รถไฟ แกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด
บริการขอมูลหอพัก และหองอานหนังสือสําหรับนักศึกษาที่อาคารเวียงผา (VPB)
ช้ัน 1 บริการเก่ียวกับการรับ-คืน ของหาย

ติดตอสอบถามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา   ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8076

นอกจากนี้  ยังมีบริการแกนักศึกษาพิการในดนสื่ อการเรียนการสอน
ติดตอสอบถามที่ ศูนยบริการนักศึกษาพิการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ั น 1
โทร. 0-2310-8306
สาํนักสหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ

สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปนหนวยงานที่ ดําเนินการพัฒนา
ประสบการณดานอาชีพใหแกนักศึกษา กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
อีกทั้งการแนะแนวอาชีพและการจัดหางานใหแกนักศึกษา ซึ่งตองการทํางานช่ัวคราว
ในระหวางที่ศึกษาอยู และใหแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

การฝึกอาชีพ กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลยัมีความมุงม่ันทีจ่ะพฒันาศักยภาพของนกัศึกษาใหมีประสบการณ 
จริงในการปฏิบัติงานอยางมีระบบในองคกรผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ จึง
บรรจุวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต ไวในหลักสูตรระดับ-
ปริญญาตรีทุกสาขา

นักศึกษาซึ่ งผานกระบวนการคัดเลือกจากองคกรผู ใชบัณฑิตหรือสถาน
ประกอบการที่ เขารวมทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือจากคณะ-
กรรมการสํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเปนผู คัดเลือก จะตองเขารับการฝก
สหกิจศึกษาในองคกรผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ เปนเวลา 120 วัน (4เดือน)
โดยตองปฏิบัติงานเสมือนหนึ่ งเปนพนักงานหรือลูกจางช่ั วคราว และมีหนาที่
รับผิดชอบที่ แนนอน ระหวางฝกสหกิจของนักศึกษานั้ น มหาวิทยาลัยจะจัดสง
อาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย ออกไปนิเทศนักศึกษาตามองคผู ใชบัณฑิต หรือ
สถานประกอบการตางๆ ที่นักศึกษาไปฝกอาชีพอยู  เพื่อประเมินผลการฝกของ
นักศึกษา โดยผลการประเมินกําหนดไดเปนเกรด A B+ B C+ C D+ D และ F (ไมผาน)

นักศึกษาที่มีความประสงคจะพัฒนาประสบการณดานอาชีพ กระบวนวิชา
RAM 3000 สหกิจศึกษา ตองวางแผนการศึกษาสําหรับตนเองไวตั้งแตเริ่มแรกของ
การสมัครเปนนักศึกษา นักศึกษาที่เลือกเรียน กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
สามารถนําไปทดแทนวิชาเลือกเสรีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู  โดยนักศึกษาจะ
ตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 75 หนวยกิต จึงจะสมัครฝกอาชีพ กระบวนวิชา
RAM 3000 สหกิจศึกษาได  นักศึกษาสามารถยื่ นใบสมัครพรอมเอกสารตางๆ
ไดที่สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
การจดัหางาน

ในชวงที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู หากมีความประสงคจะทํางาน เพื่อสราง
ประสบการณดานอาชีพ และเพิ่ มรายไดใหแกตนเอง รวมถึงบัณฑิตที่ ประสงค
จะหางานทํา สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะเปนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
แกนักศึกษาและบัณฑิต โดยจะใหบริการในเรื่ องขอมูลตําแหนงงาน การติดตอ
ประสานงาน สถานประกอบการ และจัดการอบรมการเตรียมความพรอมกอนทํางาน
ใหแกนักศึกษาและบัณฑิต

RU JOB MATCHING

RU JOB MATCHING เปนโปรแกรมจัดหางาน Online ที่สํานักสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพรวมกับสถาบันคอมพิวเตอรพัฒนาขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหสถาน-
ประกอบการกับนักศึกษาและศิษย เกาของมหาวิทยาลัยไดพบกันบนเครือขาย
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

Internet โดยโปรแกรมนี้ นักศึกษาที่ตองหางานทําเลือกสมัครงานไดทั้งงานประจํา
งานช่ัวคราว และการฝกอาชีพสหกิจศึกษา  ในขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ที่ตองการจะรับนักศึกษาและศิษยเกาไปทํางานหรือฝกอาชีพสหกิจศึกษาก็สามารถ
เขาไปเลือกรับแจงความตองการไวได โดยนักศึกษาและสถานประกอบการสามารถ
เขาใชงานไดที่ www.e-regis.ru.ac.th/jobmatching

นักศึกษาที่สนใจติดตอไดที่สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร-
กิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8503 หรือดูรายละเอียดเพิ่ มเติมไดที่
www.ru300.ru.ac.th

กองคลงั สาํนักงานอธิการบดี

เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีหนาที่ ความรับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ ทั้งงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยของทุกหนวยงาน
รวมทั้ งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานดวยความถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กําหนดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได และใชเปนขอมูลอางอิง
สําหรับผูบริการ และทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ใหบริการทางดานการเงินแกคณาจารย ขาราชการ นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก โดยมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานการเงนิ
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานงบประมาณ
- งานธุ รการสถานที่ ตั้ งของกองคลั ง สํานักงานอธิการบดี  กองคลั ง

แบงออกเปน 5 หนวยงานมีที่ตั้งดังนี้
- งานการเงิน ตั้ งอยูที่  อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 1 และอาคาร-

วิทยบริการและบริหาร ช้ัน 1 โทร. 0-23108133-4,8290
- งานงบประมาณ ตัง้อยูที ่อาคารสํานกังานอธกิารบดี ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8053,

8245
- งานบัญชี ตัง้อยูที ่อาคารวิทยบรกิารและบรหิาร ช้ัน 5 โทร. 0-2310-8056-7
- งานพัสดุ ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8054-5
- งานธุรการ ตั้งอยูที่ อาคารวิทยบริการและบริหาร ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8160
ใหบริการนักศึกษา ดังตอไปนี้
1. กรณีนักศึกษาใหม  ลงทะเบียนผิดพลาดสามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชา

และลงทะเบียนเรียนวิชา เพิ่มเติมได 1 ครั้ง รวมหนวยกิตแลวไดไมเกิน 24 หนวยกิต
โดยนําเอกสารมาดําเนินการดังตอไปนี้
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Internet โดยโปรแกรมนี้ นักศึกษาที่ตองหางานทําเลือกสมัครงานไดทั้งงานประจํา
งานช่ัวคราว และการฝกอาชีพสหกิจศึกษา  ในขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ที่ตองการจะรับนักศึกษาและศิษยเกาไปทํางานหรือฝกอาชีพสหกิจศึกษาก็สามารถ
เขาไปเลือกรับแจงความตองการไวได โดยนักศึกษาและสถานประกอบการสามารถ
เขาใชงานไดที่ www.e-regis.ru.ac.th/jobmatching

นักศึกษาที่สนใจติดตอไดที่สํานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร-
กิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 โทร. 0-2310-8503 หรือดูรายละเอียดเพิ่ มเติมไดที่
www.ru300.ru.ac.th

กองคลงั สาํนักงานอธิการบดี
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

1) บัตรประจําตัวนักศึกษา
2) ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคที่ลงทะเบียนผิดพลาด พรอมสําเนา

1 ฉบับ
3) สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
4) แถบรหัสกระบวนวิชาที่ตองการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
5) นําเอกสาร 1) - 4) ไปติดตอที่หนวยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 เคานเตอรที่ 11-13 (ตามวันและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ)

2. กรณีนักศึกษาเก่า ลงทะเบียนผิดพลาดสามารถแกไขขอมูล โดยแจง
ขอจบการศึกษาได ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได
1 ครั้ ง รวมหนวยกิตแลวไมเกินเกณฑที่ กําหนด คือลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน
24 หนวยกิต สําหรับผูขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 30 หนวยกิต
โดยนําเอกสารมาดําเนินการดังตอไปนี้

1) บัตรประจําตัวนักศึกษา
2) ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคที่ลงทะเบียนผิดพลาด พรอมสําเนา

1 ฉบับ
3) สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พรอมแถบรหัสกระบวนวิชาที่

ตองการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา
4) ใบเสร็ จรับเงินค าธรรมเนียม 50 บาท (ชาํระเงินที กองคลัง

สาํนักงานอธิการบดี)

5) เอกสาร 1) - 4) ไปติดตอที่หนวยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 เคานเตอรที่ 11-13 (ตามวันและเวลา
ที่มหาวิทยาลัยประกาศ)

วิทยาเขตบางนา

วิทยาเขตบางนา หรือ “ราม 2” จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2522 บนถนนบางนา-
ตราด กม.ที่  8 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

โดยวิทยาเขตบางนามีหนวยงานใหบริการนักศึกษาโดยตรงหลายหนวยงาน
ไดแก
งานกิจการและบริการนักศึกษา ดงันี

1. ด้านบริ การทางวิชาการ เช น วางแผนการเรี ยน ให คําปรึ กษา
การลงทะเบียน การเลือกกระบวนวิชา ยายคณะ เปลี่ยนสาขา ตลอดจนบริการ
ขอมูลขาวสารการเรียนการสอน การสอบไลแกนักศึกษาดวยระบบคอมพิวเตอร
ขอรับบริการที่หนวยบริการการศึกษา อาคาร PBB ช้ันลาง โทร. 0-2397-6301 หรือ
0-23977-6315

2. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให คําปรึกษาปญหาการเรี ยน
บริการจัดหางาน ขอมูลทุนการศึกษา และอบรมอาชีพเสริม บริการจัดหางานเสริม
รายไดระหวางเรียน ขอรับบริการที่หนวยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร PBB
ช้ันลาง โทร. 0-2397-6331, สมัครอบรมอาชีพเสริมที่ งานกิจการและบริการนักศึกษา
อาคาร PBB ช้ันลาง โทร. 0-23977-6314

3. ด้านสวัสดิการนักศึกษา เชน บริการจําหนายตําราเรียนช้ันปที่  1
ทําบัตรรถคาโดยสาร บขส. บริการรับ-คืนของหาย บริการหนังสือพิมพขาวรามคําแหง
บริ การข อมู ลหอพั กนั กศึ กษา ติ ดต อขอรั บบริ การที่ อาคาร PBB ช้ั นล าง
โทร. 0-23977-6314

4. ด้านกีฬาและนันทนาการ ไดแก  บริการศูนย กีฬาในรม (บริ เวณ
อาคาร BNB 7) หองฉายวีดีทัศนสงเสริมความรู (อาคาร PBB ช้ันลาง) บริการยืม
อุปกรณกีฬาและเกมสตางๆ รวมทั้งจัดอบรม กฎ กติกา มารยาทในการเลนกีฬา
ประเภทตางๆ
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5. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษา
สืบคนขอมูลขาวสาร ณ หองบริการคอมพิวเตอร อาคาร PRB ช้ัน 3

6. ด้านสุขภาพอนามยั โดยงานแพทยและอนามัยใหบริการตรวจรักษา
พยาบาลเบ้ืองตนและใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพฟรี ณ อาคาร PRB ช้ัน 2

7. บริการสื่อการเรียนการสอน ใหยืมวีดีทัศน เทปเสียง สรุปคําบรรยาย
กระบวนวิชาช้ันปที่ 1 ขอรับบริการไดที่  งานโสตทัศนศึกษา อาคาร PRB ช้ัน 5
โทร. 0-2397-6330
ศนูยบ์ริการข้อมูลข่าวสารการเรียน

ใหบริการตารางการบรรยาย ปฏิทินการศึกษา บริการคอมพิวเตอร
ตรวจสอบขอมูล และสอบถามปญหาการเรียน ที่  อาคาร KTB ช้ันลาง สอบถาม
โทร. 0-2397-6315

นอกจากนี้ วิทยาเขตบางนา ไดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในดานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนเสริมสรางประสบการณ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝง
จิตอาสาชวยเหลือสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค สอบถาม
ไดที่ประชาสัมพันธ อาคาร KTB ช้ันลาง หรือที่จุดรับสมัครงานกิจการและบริการ
นักศึกษา อาคาร PRB ช้ันลาง
บริการตารางสอบรายบุคคล

บริการแจกตารางสอบรายบุคคลแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 ทุกคณะ โดยนักศึกษา
ขอรับตารางสอบรายบุคคล ไดกอนการสอบ 1 สัปดาห ที่ งานกิจการและบริการ
นักศึกษา อาคาร PRB ช้ันลาง
ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารสอบไล่ รามคาํแหง 

เปนศูนยติดตอสอบถามปญหา ขอมูลเก่ียวกับการสอบ และบริการสําเนา
หลักฐานการสอบสําหรับนักศึกษา ไดแก สําเนาใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา
สําเนาใบแทนใบเสร็จลงทะเบียน ในชวงที่มีการสอบ ณ อาคาร KTB ช้ันลาง

ปฏิทินกิจกรรมคณะนิติศาสตร์

ประจาํปีการศึกษา 

ภาค  ปีการศึกษา 

(  กรกฎาคม  -  พฤศจิกายน )

วนั/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

ทีจดักิจกรรม

ก.พ.-ก.ย. 57 โครงการนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2558 นักศึกษาคณะนิติศาสตร
7 ก.ค. 58 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษา ป 1 คณะนิติศาสตร

ปการศึกษา 2558
23 ก.ค. 58 โครงการแนะแนวหลักสตูรนิติศาสตร นักศึกษา ป 1 คณะนิติศาสตร
23 ก.ค. 58 โครงการปจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร นักศึกษาคณะนิติศาสตร

ส.ค. 58 โครงการสัปดาหรพี 58 นักศึกษาคณะนิติศาสตร
และผูสนใจ

ส.ค. 58 โครงการอบรมวิธีการเขียนตอบขอสอบ นักศึกษาคณะนิติศาสตร
กฎหมายแบบอัตนัย และผูสนใจ

ต.ค. 57-ก.ย. 58 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ป.ตรี) นักศึกษาคณะนิติศาสตร
ต.ค. 57-ก.ย. 58 โครงการ Library Tour สําหรับนักศึกษา นักศึกษาคณะนิติศาสตร

ก.ย. 58 โครงการแนะนําการใหบริการคณะนิติศาสตร นักศึกษา ป 1 คณะนิติศาสตร
ก.ย. 58 โครงการกฬีาสานสัมพนัธพีน่องนักศกึษา นักศึกษาฝกงาน

ฝกงานตอตานยาเสพติด คณะนิติศาสตร
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร์

1. ทางโทรศัพทติดตอไดที่หมายเลข 0-2310-8170
2. ทางเว็บไซตของคณะนิติศาสตร www.law.ru.ac.th
3. ทางเฟซบุกของคณะนิติศาสตร คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ทางการ
4. ทางไลนของคณะนิติศาสตร ID line : RULAW นิติ ม.ราม หรือ

QR code :






หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)

ชือปริญญา (ภาษาไทย) นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)

ชือปริญญา (ภาษาองักฤษ) Bachelor of Law degree (LL.B.)

1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป 31 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต

2.1 กลุมวิชาบังคับ 94 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์
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3. ทางเฟซบุกของคณะนิติศาสตร คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ทางการ
4. ทางไลนของคณะนิติศาสตร ID line : RULAW นิติ ม.ราม หรือ

QR code :






หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)

ชือปริญญา (ภาษาไทย) นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)

ชือปริญญา (ภาษาองักฤษ) Bachelor of Law degree (LL.B.)

1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป 31 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต

2.1 กลุมวิชาบังคับ 94 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

30 31



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 3332

แผนกาํหนดการศึกษา
หลกัสูตรฉบบัปีการศึกษา -ปัจจุบนั

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

THA 1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย 3
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชาวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เลือก 1 วิชา 3

LIS 1003 การใชหองสมุด 1
LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน 2
LAW 1002 หลักกฎหมายเอกชน 2

รวม 17

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

THA 1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 3
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือก 2 วิชา 6
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือก 1 วิชา 3

LAW 1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3

รวม 21

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

LAW 2001 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย 3
LAW 2002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ 3
LAW 2003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด

จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได 3
LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3
LAW 2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให 2
LAW 2006 กฎหมายอาญา 1 3
RAM 1000 ความรูคูคุณธรรม (วิชาบังคับไมนับหนวยกิต)

รวม 17

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 3
LAW 2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ

จางแรงงาน จางทํางาน รับขน 2
LAW 2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  ยืม ฝากทรัพย

เก็บของในคลังสินคา  ประนีประนอมยอมความ
การพนันขันตอ 2

LAW 2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน  จํานอง จํานํา 2
LAW 2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน  นายหนา 2
LAW 2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 2
LAW 2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน   บัญชีเดินสะพัด 2
............. วิชาเลือก 3

รวม 18



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 3332
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หลกัสูตรฉบบัปีการศึกษา -ปัจจุบนั
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชาวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เลือก 1 วิชา 3

LIS 1003 การใชหองสมุด 1
LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน 2
LAW 1002 หลักกฎหมายเอกชน 2

รวม 17

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

THA 1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 3
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือก 1 วิชา 3
กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือก 2 วิชา 6
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือก 1 วิชา 3

LAW 1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3

รวม 21

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต
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จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได 3
LAW 2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3
LAW 2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให 2
LAW 2006 กฎหมายอาญา 1 3
RAM 1000 ความรูคูคุณธรรม (วิชาบังคับไมนับหนวยกิต)

รวม 17

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 3
LAW 2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซื้อ

จางแรงงาน จางทํางาน รับขน 2
LAW 2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย  ยืม ฝากทรัพย

เก็บของในคลังสินคา  ประนีประนอมยอมความ
การพนันขันตอ 2

LAW 2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน  จํานอง จํานํา 2
LAW 2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน  นายหนา 2
LAW 2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย 2
LAW 2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน   บัญชีเดินสะพัด 2
............. วิชาเลือก 3

รวม 18



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์34

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

LAW 3001 กฎหมายอาญา  3 3
LAW 3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย หุนสวน  บริษัท

บริษัทมหาชนจํากัด 2
LAW 3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3
LAW 3004 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2
LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  1 3
LAW 3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  1 3
............. วิชาเลือก 3

รวม 19

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต
LAW 3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  2 3
LAW 3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  2 3
LAW 3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 3
LAW 3010 กฎหมายลมละลาย 2
LAW 3011 กฎหมายลักษณะพยาน 2
LAW 3012 กฎหมายปกครอง 3
............. วิชาเลือก 3

รวม 19

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต

LAW 4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 2
LAW 4002 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2
LAW 4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3
LAW 4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3
LAW 4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2
............. วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต
LAW 4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3
LAW 4007 นิติปรัชญา 2
LAW 4008 กฎหมายที่ดิน 2
LAW 4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาเบ้ืองตน 2
LAW 4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2
............. วิชาเลือกเสรี 3

รวม 14

รวม          ปี 140
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์34
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............. วิชาเลือก 3

รวม 19

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต
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LAW 4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3
LAW 4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2
............. วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15

ชนัปีที  ภาคเรียนที หน่วยกิต
LAW 4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3
LAW 4007 นิติปรัชญา 2
LAW 4008 กฎหมายที่ดิน 2
LAW 4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาเบ้ืองตน 2
LAW 4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2
............. วิชาเลือกเสรี 3

รวม 14
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทัวไป

กําหนดใหนักศึกษาเรียน  31  หนวยกิต ประกอบดวยวิชา 5 กลุมตอไปนี้
RAM1000 ความรูคูคุณธรรม     (บังคับไมนับหนวยกิต) 0

. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   หน่วยกิต ดังนี้
LIS1003 การใชหองสมุด   1  หนวยกิต 1
และเลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป 3
PHI1000 หลักการดํารงชีวิตในสังคม 3
PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา 3
PHI1003 ปรัชญาเบ้ืองตน 3
PHI1005 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 3
PHI1007 หลักการใชเหตุผล 3
HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3
หรือ
HIS1001 อารยธรรมตะวันตก (ถาเลือกกลุมนี้เลือกไดเพียง1 กระบวนวิชา
HIS1002 อารยธรรมตะวันออก และ รวมกับกลุมขางบนอีก 1 กระบวนวิชา 3
HIS1003 อารยธรรมโลก 3 หนวยกิต รวมเปน 6 หนวยกิต

. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิตจากกระบวนวิชาตอไปนี้
ECO1003 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3
POL1100 รัฐศาสตรทั่วไป 3
SOC1O03 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน 3
SOC2033 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3
SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง 3

. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์     หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิตจากกระบวนวิชาตอไปนี้
BIO1003 ชีววิทยาเบ้ืองตน 3
BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา 3
CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน 3
INT1005 ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3
MTH1003 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3
PHY1001 ฟสิกสทั่วไป 3
SCI1003 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3
STA1003 สถิติเบ้ืองตน 3

. กลุ่มวิชาภาษาไทย    หน่วยกิต

บังคับใหเรียนภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังนี้
THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย 3
THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 3

. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 3
ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพททั่วไป 3
ภาษาฝรังเศส

FRE1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 3
FRE1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 3
ภาษาเยอรมนั

GER1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 3
GER1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 3
ภาษาสเปน

SPA1001 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 3
SPA1002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 3
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หมวดวิชาศึกษาทัวไป

กําหนดใหนักศึกษาเรียน  31  หนวยกิต ประกอบดวยวิชา 5 กลุมตอไปนี้
RAM1000 ความรูคูคุณธรรม     (บังคับไมนับหนวยกิต) 0

. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   หน่วยกิต ดังนี้
LIS1003 การใชหองสมุด   1  หนวยกิต 1
และเลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป 3
PHI1000 หลักการดํารงชีวิตในสังคม 3
PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา 3
PHI1003 ปรัชญาเบ้ืองตน 3
PHI1005 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 3
PHI1007 หลักการใชเหตุผล 3
HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย 3
หรือ
HIS1001 อารยธรรมตะวันตก (ถาเลือกกลุมนี้เลือกไดเพียง1 กระบวนวิชา
HIS1002 อารยธรรมตะวันออก และ รวมกับกลุมขางบนอีก 1 กระบวนวิชา 3
HIS1003 อารยธรรมโลก 3 หนวยกิต รวมเปน 6 หนวยกิต

. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิตจากกระบวนวิชาตอไปนี้
ECO1003 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3
POL1100 รัฐศาสตรทั่วไป 3
SOC1O03 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน 3
SOC2033 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3
SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง 3

. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์     หน่วยกิต

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หนวยกิตจากกระบวนวิชาตอไปนี้
BIO1003 ชีววิทยาเบ้ืองตน 3
BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา 3
CMS1004 เคมีในชีวิตประจําวัน 3
INT1005 ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3
MTH1003 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3
PHY1001 ฟสิกสทั่วไป 3
SCI1003 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 3
STA1003 สถิติเบ้ืองตน 3

. กลุ่มวิชาภาษาไทย    หน่วยกิต

บังคับใหเรียนภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังนี้
THA1001 ลักษณะและการใชภาษาไทย 3
THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 3

. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพทจําเปนในชีวิตประจําวัน 3
ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพททั่วไป 3
ภาษาฝรังเศส

FRE1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 3
FRE1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 3
ภาษาเยอรมนั

GER1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 3
GER1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 3
ภาษาสเปน

SPA1001 ภาษาสเปนพื้นฐาน 1 3
SPA1002 ภาษาสเปนพื้นฐาน 2 3
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ภาษาญีปุ่ น

JPN1001 ภาษาญี่ปุน 1 3
JPN1002 ภาษาญี่ปุน 2 3
ภาษารสัเซีย

RUS1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3
RUS1002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 3
ภาษาจีน

CHI1001 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3
CHI1002 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3
ภาษามาลายู

MAL1001 ภาษามลายูพื้นฐาน 1 3
MAL1002 ภาษามลายูพื้นฐาน 2 3
ภาษากรีก

GRK1001 ภาษากรีกพื้นฐาน 1 3
GRK1002 ภาษากรีกพื้นฐาน 2 3
ภาษาเขมร

KHM1001 ภาษาเขมรพื้นฐาน 1 3
KHM1002 ภาษาเขมรพื้นฐาน 2 3
ภาษาพม่า

MMR1001 ภาษาพมาพื้นฐาน 1 3
MMR1002 ภาษาพมาพื้นฐาน 2 3
ภาษาลาว

LAO1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1 3
LAO1002 ภาษาลาวพื้นฐาน 2 3
ภาษาเวียดนาม

VNM1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 3
VNM1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2 3

ภาษาเกาหลี

KOR1001 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 3
KOR1002 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 3
ภาษาฮินดี

HIN1001 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 3
HIN1002 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 3
ภาษาอาหรบั

ARA1001 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1 3
ARA1002 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ - กลุมวิชาบังคับ
- กลุมวิชาเลือก (กฎหมาย)

กลุ่มวิชาบงัคบั

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  94  หนวยกิต     38 วิชา ดังตอไปนี้
LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 2
LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2
LAW1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3
LAW2001 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย 3
LAW2002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ 3
LAW2003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง

ลาภมิควรได 3
LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3
LAW2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน  ให 2
LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3
LAW2007 กฎหมายอาญา 2 3
LAW2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย  เชาซื้อ  จางแรงงาน

จางทําของ รับขน 2
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ภาษาญีปุ่ น

JPN1001 ภาษาญี่ปุน 1 3
JPN1002 ภาษาญี่ปุน 2 3
ภาษารสัเซีย

RUS1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 3
RUS1002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 3
ภาษาจีน

CHI1001 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3
CHI1002 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3
ภาษามาลายู

MAL1001 ภาษามลายูพื้นฐาน 1 3
MAL1002 ภาษามลายูพื้นฐาน 2 3
ภาษากรีก

GRK1001 ภาษากรีกพื้นฐาน 1 3
GRK1002 ภาษากรีกพื้นฐาน 2 3
ภาษาเขมร

KHM1001 ภาษาเขมรพื้นฐาน 1 3
KHM1002 ภาษาเขมรพื้นฐาน 2 3
ภาษาพม่า

MMR1001 ภาษาพมาพื้นฐาน 1 3
MMR1002 ภาษาพมาพื้นฐาน 2 3
ภาษาลาว

LAO1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1 3
LAO1002 ภาษาลาวพื้นฐาน 2 3
ภาษาเวียดนาม

VNM1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 3
VNM1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2 3

ภาษาเกาหลี

KOR1001 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 3
KOR1002 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 3
ภาษาฮินดี

HIN1001 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 3
HIN1002 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 3
ภาษาอาหรบั

ARA1001 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1 3
ARA1002 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ - กลุมวิชาบังคับ
- กลุมวิชาเลือก (กฎหมาย)

กลุ่มวิชาบงัคบั

กําหนดจํานวนหนวยกิตรวม  94  หนวยกิต     38 วิชา ดังตอไปนี้
LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน 2
LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน 2
LAW1003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 3
LAW2001 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย 3
LAW2002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ 3
LAW2003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง

ลาภมิควรได 3
LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3
LAW2005 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยน  ให 2
LAW2006 กฎหมายอาญา 1 3
LAW2007 กฎหมายอาญา 2 3
LAW2008 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย  เชาซื้อ  จางแรงงาน

จางทําของ รับขน 2
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LAW2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืมฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ 2

LAW2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 2
LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา 2
LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ประกันภัย 2
LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2
LAW3001 กฎหมายอาญา 3 3
LAW3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน จํากัด 2
LAW3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3
LAW3004 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2
LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3
LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3
LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 3
LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3
LAW3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 3
LAW3010 กฎหมายลมละลาย 2
LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน 2
LAW3012 กฎหมายปกครอง 3
LAW4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 2
LAW4002 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2
LAW4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3
LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3
LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2
LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3
LAW4007 นิติปรัชญา 2
LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2
LAW4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2
LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2

40

กลุ่มวิชาเลือก (กฎหมาย)

กําหนดใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต 3 วิชา   จากกลุมวิชากฎหมายตอไปนี้
กลุมวิชากฎหมายเอกชน
LAW2040 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ 3
LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 3
LAW2042 สัญญาสําคัญทางธุรกิจ 3
 LAW2043ปญหาในกฎหมายแพง 3
LAW2047 ปญหาในกฎหมายพาณิชย 3
LAW2048 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 3
LAW2049 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน 3
LAW2050 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 3
LAW2051 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3
LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 3
LAW4038 กฎหมายศุลกากร 3
LAW4039 กฎหมายเก่ียวกับภาษี สรรพสามิต 3
LAW4040 กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 3
LAW4041 กฎหมายภาษีทองถิ่น 3
LAW4042 กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีภาษีอากร 3
LAW4043 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3
LAW4044 กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดิน 3
LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร 3
LAW4046 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร 3
LAW4047 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3
LAW4059 การเจรจาตอรอง 3

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3
LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา 3
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LAW2009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืมฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ 2

LAW2010 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 2
LAW2011 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา 2
LAW2012 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ประกันภัย 2
LAW2013 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2
LAW3001 กฎหมายอาญา 3 3
LAW3002 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน จํากัด 2
LAW3003 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว 3
LAW3004 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2
LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3
LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3
LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 3
LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3
LAW3009 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 3
LAW3010 กฎหมายลมละลาย 2
LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน 2
LAW3012 กฎหมายปกครอง 3
LAW4001 กฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได 2
LAW4002 การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2
LAW4003 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3
LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3
LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 2
LAW4006 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3
LAW4007 นิติปรัชญา 2
LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2
LAW4009 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 1 2
LAW4010 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2
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กลุ่มวิชาเลือก (กฎหมาย)

กําหนดใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต 3 วิชา   จากกลุมวิชากฎหมายตอไปนี้
กลุมวิชากฎหมายเอกชน
LAW2040 กฎหมายแพงเปรียบเทียบ 3
LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ 3
LAW2042 สัญญาสําคัญทางธุรกิจ 3
 LAW2043ปญหาในกฎหมายแพง 3
LAW2047 ปญหาในกฎหมายพาณิชย 3
LAW2048 การใหคําปรึกษาปญหากฎหมายทางธุรกิจ 3
LAW2049 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน 3
LAW2050 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 3
LAW2051 กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3
LAW3056 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 3
LAW4038 กฎหมายศุลกากร 3
LAW4039 กฎหมายเก่ียวกับภาษี สรรพสามิต 3
LAW4040 กฎหมายเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 3
LAW4041 กฎหมายภาษีทองถิ่น 3
LAW4042 กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีภาษีอากร 3
LAW4043 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3
LAW4044 กฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดิน 3
LAW4045 กฎหมายวาดวยการเกษตร 3
LAW4046 กฎหมายเก่ียวกับการขนสงและจราจร 3
LAW4047 กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรม 3
LAW4059 การเจรจาตอรอง 3

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3
LAW3032 ปญหาในกฎหมายอาญา 3
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LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3
LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3
LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3
LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ 3
LAW3043 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน 3
LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3
LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง 3
LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ 3
LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ 3
LAW3049 กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3
LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ 3
LAW3051 กฎหมายรัฐสภา 3
LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง 3
LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง 3
LAW3054 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลังของรัฐ 3

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3
LAW3034 นิติเวชศาสตร 3
LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน 3
LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3
LAW3038 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา

คดีครอบครัว 3
LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3
LAW4048 กฎหมายทหาร 3

กลุ่มวิชากฎหมายทัวไป

LAW2031 กฎหมายโรมันเบ้ืองตน 3
LAW2032 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 3
LAW2033 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบ้ืองตน 3
LAW2034 สถาบันกฎหมายอเมริกัน 3
LAW2035 กฎหมายอิสลาม 3
LAW2037 สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3
LAW2038 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW2039 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3
LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย 3
LAW4053 กฎหมาย เก่ียวกับคอมพิวเตอร 3
LAW4054 การเจรจาตอรอง 3
 LAW4055ภาษากฎหมายไทย 3
 LAW4056ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW4057 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW4058 ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย 3

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ 3
LAW4032 กฎหมายอาเซียน 3
LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3
LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3
LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3
LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาวี 3
LAW4049 กฎหมายอากาศ 3
LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3
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LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3
LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3
LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3
LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ 3
LAW3043 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน 3
LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3
LAW3045 สัญญาของฝายปกครอง 3
LAW3046 กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ 3
LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ 3
LAW3049 กฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ 3
LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ 3
LAW3051 กฎหมายรัฐสภา 3
LAW3052 กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง 3
LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง 3
LAW3054 กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการคลังของรัฐ 3

กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3
LAW3034 นิติเวชศาสตร 3
LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน 3
LAW3036 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
LAW3037 ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3
LAW3038 กฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา

คดีครอบครัว 3
LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3
LAW4048 กฎหมายทหาร 3

กลุ่มวิชากฎหมายทัวไป

LAW2031 กฎหมายโรมันเบ้ืองตน 3
LAW2032 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 3
LAW2033 กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบ้ืองตน 3
LAW2034 สถาบันกฎหมายอเมริกัน 3
LAW2035 กฎหมายอิสลาม 3
LAW2037 สังคมวิทยาทางกฎหมาย 3
LAW2038 เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW2039 สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW4051 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3
LAW4052 การใชและการตีความกฎหมาย 3
LAW4053 กฎหมาย เก่ียวกับคอมพิวเตอร 3
LAW4054 การเจรจาตอรอง 3
 LAW4055ภาษากฎหมายไทย 3
 LAW4056ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW4057 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับนักกฎหมาย 3
LAW4058 ภาษาเยอรมันสําหรับนักกฎหมาย 3

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

LAW4031 กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ 3
LAW4032 กฎหมายอาเซียน 3
LAW4033 ปญหากฎหมายระหวางประเทศ 3
LAW4034 กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล 3
LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3
LAW4036 กฎหมายพาณิชยนาวี 3
LAW4049 กฎหมายอากาศ 3
LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3
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กลุ่มวิชากฎหมายเพือการพฒันา

LAW2036 สิทธิมนุษยชน 3
LAW2044 กฎหมายเศรษฐกิจ 3
LAW2045 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค 3
LAW2046 กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา 3
LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 3
LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3

หมวดวิชาเลือกเสรี      หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 2 กระบวนวิชากระบวนวิชาละ 6 หนวยกิต
ยกเว้น

1. วิชากฎหมายที่ เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื่ นไดแก  LAW1004,
LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW3013, LAW3014, LAW3015,
LAW3016 และ

2. กระบวนวิชากฎหมายที่ระบุเทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซึ่งระบุอนุญาตให
ลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว 47-51 ไดแก LAW4011,
LAW4012, LAW4013, LAW4014, LAW4015, LAW4016, LAW4017

หรือ นักศึกษาสามารถเลื อกกระบวนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา จํานวน
9 หนวยกิต ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี และหลักเกณฑของคณะกรรมการประจํา
คณะนิติศาสตร
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ตวัอย่างแบบตรวจสอบหลกัสตูรปริญญานิติศาสตรบณัฑิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31   หนวยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะ    103   หนวยกิต  (มี 2 กลุมวิชา) 

กระบวนวิชา หนวยกิต เกรด 2.1 กลุมวิชากฎหมายบังคับ   94   หนวยกิต 

LIS1003 1 ………….. กระบวนวิชา เกรด กระบวนวิชา เกรด 

1. กลุมวิชามนุษยศาสตร  LAW1001   (2)  LAW3004   (2)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW1002   (2)  LAW3005   (3)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW1003   (3)  LAW3006   (3)  

2. กลุมวิชาสังคมศาสตร  LAW2001   (3)  LAW3007   (3)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW2002   (3)  LAW3008   (3)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW2003   (3)  LAW3009   (3)  

3.  กลุมวิชาวิทย-คณิต   LAW2004   (3)  LAW3010   (2)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW2005   (2)  LAW3011   (2)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW2006   (3)  LAW3012   (3)  

4. กลุมวิชาภาษาไทย   LAW2007   (3)  LAW4001   (2)  

  1)   THA1001 3 ………….. LAW2008   (2)  LAW4002   (2)  

  2)   THA1003 3 ………….. LAW2009   (2)  LAW4003   (3)  

5. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  LAW2010   (2)  LAW4004   (3)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW2011   (2)  LAW4005   (2)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW2012   (2)  LAW4006   (3)  
 

ศึกษาท่ัวไป+เลือกเสรี โครงการฯ จะกําหนดวิชาใหลงทะเบียนเรียน LAW2013   (2)  LAW4007   (2)  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หนวยกิต    LAW3001   (3)  LAW4008   (2)  

กระบวนวิชา หนวยกิต เกรด LAW3002   (2)  LAW4009   (2)  

LAW 3  LAW3003   (3)  LAW4010   (2)  

LAW 3  กระบวนวิชาบังคับ 

แตไมนับหนวยกิต 

 

RAM1000 
 

     2.2  กลุมวิชาเลือกกฎหมาย    9   หนวยกิต    

กระบวนวิชา หนวยกิต เกรด 

LAW 3  

LAW 3  

LAW 3  

 

หมายเหตุ 

กรณีใชสิทธิเทียบโอน 

วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป 

โอนได    37 หนวยกิต    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต   

วุฒิเทียบเทาอนุปริญญา 

โอนได  31 หนวยกิต   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
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กลุ่มวิชากฎหมายเพือการพฒันา

LAW2036 สิทธิมนุษยชน 3
LAW2044 กฎหมายเศรษฐกิจ 3
LAW2045 กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุมครองผูบริโภค 3
LAW2046 กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา 3
LAW4037 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 3
LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3

หมวดวิชาเลือกเสรี      หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 2 กระบวนวิชากระบวนวิชาละ 6 หนวยกิต
ยกเว้น

1. วิชากฎหมายที่ เปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอื่ นไดแก  LAW1004,
LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW3013, LAW3014, LAW3015,
LAW3016 และ

2. กระบวนวิชากฎหมายที่ระบุเทียบวิชาไวเฉพาะ LW ซึ่งระบุอนุญาตให
ลงทะเบียนไดเฉพาะนักศึกษารหัสประจําตัว 47-51 ไดแก LAW4011,
LAW4012, LAW4013, LAW4014, LAW4015, LAW4016, LAW4017

หรือ นักศึกษาสามารถเลื อกกระบวนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา จํานวน
9 หนวยกิต ทั้งนี้  ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี และหลักเกณฑของคณะกรรมการประจํา
คณะนิติศาสตร
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ตวัอย่างแบบตรวจสอบหลกัสตูรปริญญานิติศาสตรบณัฑิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31   หนวยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะ    103   หนวยกิต  (มี 2 กลุมวิชา) 

กระบวนวิชา หนวยกิต เกรด 2.1 กลุมวิชากฎหมายบังคับ   94   หนวยกิต 

LIS1003 1 ………….. กระบวนวิชา เกรด กระบวนวิชา เกรด 

1. กลุมวิชามนุษยศาสตร  LAW1001   (2)  LAW3004   (2)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW1002   (2)  LAW3005   (3)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW1003   (3)  LAW3006   (3)  

2. กลุมวิชาสังคมศาสตร  LAW2001   (3)  LAW3007   (3)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW2002   (3)  LAW3008   (3)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW2003   (3)  LAW3009   (3)  

3.  กลุมวิชาวิทย-คณิต   LAW2004   (3)  LAW3010   (2)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW2005   (2)  LAW3011   (2)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW2006   (3)  LAW3012   (3)  

4. กลุมวิชาภาษาไทย   LAW2007   (3)  LAW4001   (2)  

  1)   THA1001 3 ………….. LAW2008   (2)  LAW4002   (2)  

  2)   THA1003 3 ………….. LAW2009   (2)  LAW4003   (3)  

5. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  LAW2010   (2)  LAW4004   (3)  

  1)   .......................... 3 ………….. LAW2011   (2)  LAW4005   (2)  

  2)   .......................... 3 ………….. LAW2012   (2)  LAW4006   (3)  
 

ศึกษาท่ัวไป+เลือกเสรี โครงการฯ จะกําหนดวิชาใหลงทะเบียนเรียน LAW2013   (2)  LAW4007   (2)  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หนวยกิต    LAW3001   (3)  LAW4008   (2)  

กระบวนวิชา หนวยกิต เกรด LAW3002   (2)  LAW4009   (2)  

LAW 3  LAW3003   (3)  LAW4010   (2)  

LAW 3  กระบวนวิชาบังคับ 

แตไมนับหนวยกิต 

 

RAM1000 
 

     2.2  กลุมวิชาเลือกกฎหมาย    9   หนวยกิต    

กระบวนวิชา หนวยกิต เกรด 

LAW 3  

LAW 3  

LAW 3  

 

หมายเหตุ 

กรณีใชสิทธิเทียบโอน 

วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป 

โอนได    37 หนวยกิต    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   31  หนวยกิต และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต   

วุฒิเทียบเทาอนุปริญญา 

โอนได  31 หนวยกิต   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
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หมวดวิชาสหกิจศึกษา วิชา RAM 3000

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให
มีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานอยางมีระบบในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่ อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงจึงบรรจุหมวดวิชาสหกิจศึกษา RAM 3000 จํานวน 9 หนวยกิต ไวใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่ อทดแทนกระบวนวิชาตาง ๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด

คณะนิติศาสตร ์เทียบการฝึกงานให้ในหมวดวิชาเลือกเสรี  หน่วยกิต

(หมวดเลือกเสรีของคณะนิติศาสตร มีจํานวน 6 หนวยกิต ดังนั้น ถานักศึกษาเลือก
RAM 3000 สหกิจศึกษาจะจบหลักสูตรไดจํานวนหนวยกิต 143 หนวยกิต)

คณุสมบติัของนักศึกษาทีเข้าหมวดวิชาสหกิจศึกษา วิชา RAM 3000

1. กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตามหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 75 หนวยกิต

2. สามารถเขารวมกิจกรรมการฝกงาน ตลอดโครงการไมนอยกวา 120 วัน
3. มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
4. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี
5. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ

คณะที่นักศึกษาสังกัดอยูกําหนด

การรบัสมคัรหมวดวิชาสหกิจศึกษา วิชา RAM 3000
โทร. - -

นักศึกษาที่สนใจเขาหมวดวิชาสหกิจศึกษา RAM 3000 สามารถยื่นใบสมัคร
ไดที่ศูนยปฏิบัติการจัดหางานและฝกงาน หรือคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูตามกําหนด
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด โดยนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑกําหนดดังกลาวขางตน พรอมแนบเอกสาร ดังนี้

1. ผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
2. รูปถาย 1 รูป
3. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ

งานบริการการศึกษาของคณะนิติศาสตร◌์

งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใหบริการ แกนักศึกษาในดานตางๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการไดดังนี้

หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. - -
website : http://www.law.ru.ac.th  e-mail : studentlaw@ru.ac.th
หนวยกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานใหบริการแกนักศึกษาในดานให

คําปรึกษาแนะแนวในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
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หมวดวิชาสหกิจศึกษา วิชา RAM 3000

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให
มีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานอยางมีระบบในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่ อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงจึงบรรจุหมวดวิชาสหกิจศึกษา RAM 3000 จํานวน 9 หนวยกิต ไวใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่ อทดแทนกระบวนวิชาตาง ๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด

คณะนิติศาสตร ์เทียบการฝึกงานให้ในหมวดวิชาเลือกเสรี  หน่วยกิต

(หมวดเลือกเสรีของคณะนิติศาสตร มีจํานวน 6 หนวยกิต ดังนั้น ถานักศึกษาเลือก
RAM 3000 สหกิจศึกษาจะจบหลักสูตรไดจํานวนหนวยกิต 143 หนวยกิต)

คณุสมบติัของนักศึกษาทีเข้าหมวดวิชาสหกิจศึกษา วิชา RAM 3000

1. กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตามหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 75 หนวยกิต

2. สามารถเขารวมกิจกรรมการฝกงาน ตลอดโครงการไมนอยกวา 120 วัน
3. มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
4. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองไดดี
5. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ

คณะที่นักศึกษาสังกัดอยูกําหนด

การรบัสมคัรหมวดวิชาสหกิจศึกษา วิชา RAM 3000
โทร. - -

นักศึกษาที่สนใจเขาหมวดวิชาสหกิจศึกษา RAM 3000 สามารถยื่นใบสมัคร
ไดที่ศูนยปฏิบัติการจัดหางานและฝกงาน หรือคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูตามกําหนด
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด โดยนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑกําหนดดังกลาวขางตน พรอมแนบเอกสาร ดังนี้

1. ผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
2. รูปถาย 1 รูป
3. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ

งานบริการการศึกษาของคณะนิติศาสตร◌์

งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใหบริการ แกนักศึกษาในดานตางๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการไดดังนี้

หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. - -
website : http://www.law.ru.ac.th  e-mail : studentlaw@ru.ac.th
หนวยกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานใหบริการแกนักศึกษาในดานให

คําปรึกษาแนะแนวในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
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1. บริการให้คาํปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ใหบริการแนะนําในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน ขอบขายเนื้อหาใน
ระดับปริญญาตรีและการศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตรในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทั้ งในและตางประเทศ การศึกษาตอในสํานักอบรมแหงเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมวิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ นอกจากนี้
ยั งใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่ องอื่ นๆ เชนการยายคณะ การบอกเลิกสับเปลี่ ยน
กระบวนวิชา การลงทะเบียน การเทียบโอนหนวยกิต ใหคําปรึกษาแนะแนวดานอาชีพ
สําหรับบัณฑิตนิติศาสตร โดยจะบริการขอมูลในเรื่องอาชีพตางๆ ตลอดจนขาว
ประกาศรับสมัครงาน

2. บริการเรืองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีทุนการศึกษาที่มอบใหนักศึกษาหลายประเภท ดังนี้
2.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

(1) ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
กําหนดใหนักศึกษาที่สมัครเรียนในช้ันปที่  1 ตอเนื่องจนจบ
การศึกษา จํานวน 36 ทุน

(2) ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
(3) ทุนประเภทขัดสน ทุนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
(4) ทุนประเภทกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)
(5) ทุนประเภทชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ จะไดรับการยกเวน

คาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา 2 ภาคเรียน
2.2 ทุนการศึกษามูลนิธิ (ติดตอตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

(1) ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ) 4 ทุนๆ ละ
5,000  บาท

2.3 ทนุการศึกษาบรษัิท, ผูมีจิตศรัทธา (ติดตอตามวันเวลาทีม่หาวิทยาลยั
กําหนด)
(1) ทนุบรษัิท บุญรอดบรเิวอร ีจํากัด จํานวน 15 ทนุๆ ละ 10,000 บาท
(2) ทนุ ดร.สมจาตุศรีพิทักษ (2-4 ทุน) 10,000 บาท

(3) ทุนบริษัท โมเดอรนฟอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

2.4 ทุนการศึกษาผูมีจิตศรัทธา (ติดตอตามวันเวลาที่คณะกําหนด)
3. บริการห้องสมุดอาชีพ

รวบรวมขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพตางๆ สําหรับผูจบ
ในสาขานิติศาสตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีขอมูลในการ
เตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณงาน
ขอมูลการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ

4. บริการออกหนังสือรบัรองเพือขอทุนการศึกษา ดงัน ี้
(1) หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอทุนการศึกษา
(2) หนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนําไปขอทุนการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. จดัโครงการเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น

(1) โครงการปฐมนิเทศ
(2) โครงการปจฉิมนิเทศ
(3) โครงการนักศึกษาฝกงาน สําหรับนักศึกษาใกลจบ
(4) โครงการจัดอภิปรายสงเสริมความรูในดานตางๆ
(5) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

6. บริการแจกคู่มือการลงทะเบียน

นกัศึกษานําใบเสร็จการลงทะเบียนเรยีนไปขอรับทีบ่รเิวณช้ัน 1 อาคาร 2
คณะนิติศาสตร

7. บริการจดัหางาน

หนวยกิจการนักศึกษาทําหนาที่ในการจัดหางานใหแกนักศึกษาที่ใกล
จบ หรือจบการศึกษาแลว โดยการประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานที่ เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา

8. บริการค้นแนวข้อสอบ - ธงคาํตอบวิชากฎหมาย

หนวยกิจการนักศึกษาไดรวบรวมขอสอบเกาและแนวคําตอบจากการ
สอบภาคตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาประกอบการเรียนวิชากฎหมาย



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 4948

1. บริการให้คาํปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ใหบริการแนะนําในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน ขอบขายเนื้อหาใน
ระดับปริญญาตรีและการศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตรในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทั้ งในและตางประเทศ การศึกษาตอในสํานักอบรมแหงเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมวิชาวาความของสํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ นอกจากนี้
ยั งใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่ องอื่ นๆ เชนการยายคณะ การบอกเลิกสับเปลี่ ยน
กระบวนวิชา การลงทะเบียน การเทียบโอนหนวยกิต ใหคําปรึกษาแนะแนวดานอาชีพ
สําหรับบัณฑิตนิติศาสตร โดยจะบริการขอมูลในเรื่องอาชีพตางๆ ตลอดจนขาว
ประกาศรับสมัครงาน

2. บริการเรืองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีทุนการศึกษาที่มอบใหนักศึกษาหลายประเภท ดังนี้
2.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

(1) ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
กําหนดใหนักศึกษาที่สมัครเรียนในช้ันปที่  1 ตอเนื่องจนจบ
การศึกษา จํานวน 36 ทุน

(2) ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
(3) ทุนประเภทขัดสน ทุนละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
(4) ทุนประเภทกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)
(5) ทุนประเภทชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ จะไดรับการยกเวน

คาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา 2 ภาคเรียน
2.2 ทุนการศึกษามูลนิธิ (ติดตอตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

(1) ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ) 4 ทุนๆ ละ
5,000  บาท

2.3 ทนุการศึกษาบรษัิท, ผูมีจิตศรัทธา (ติดตอตามวันเวลาทีม่หาวิทยาลยั
กําหนด)
(1) ทนุบรษัิท บุญรอดบรเิวอร ีจํากัด จํานวน 15 ทนุๆ ละ 10,000 บาท
(2) ทนุ ดร.สมจาตุศรีพิทักษ (2-4 ทุน) 10,000 บาท

(3) ทุนบริษัท โมเดอรนฟอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

2.4 ทุนการศึกษาผูมีจิตศรัทธา (ติดตอตามวันเวลาที่คณะกําหนด)
3. บริการห้องสมุดอาชีพ

รวบรวมขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกอบอาชีพตางๆ สําหรับผูจบ
ในสาขานิติศาสตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีขอมูลในการ
เตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณงาน
ขอมูลการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ

4. บริการออกหนังสือรบัรองเพือขอทุนการศึกษา ดงัน ี้
(1) หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอทุนการศึกษา
(2) หนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนําไปขอทุนการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. จดัโครงการเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น

(1) โครงการปฐมนิเทศ
(2) โครงการปจฉิมนิเทศ
(3) โครงการนักศึกษาฝกงาน สําหรับนักศึกษาใกลจบ
(4) โครงการจัดอภิปรายสงเสริมความรูในดานตางๆ
(5) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

6. บริการแจกคู่มือการลงทะเบียน

นกัศึกษานําใบเสร็จการลงทะเบียนเรยีนไปขอรับทีบ่รเิวณช้ัน 1 อาคาร 2
คณะนิติศาสตร

7. บริการจดัหางาน

หนวยกิจการนักศึกษาทําหนาที่ในการจัดหางานใหแกนักศึกษาที่ใกล
จบ หรือจบการศึกษาแลว โดยการประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานที่ เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา

8. บริการค้นแนวข้อสอบ - ธงคาํตอบวิชากฎหมาย
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หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โทร. - -  ,  - 
หนวยทะเบียนใหบริการแกนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
1. การออกหนังสือรับรอง

- หนังสือรับรองครบหลักสูตรปริญญาตรี
- หนังสือรับรองครบหลักสูตรอนุปริญญา
- หนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนําไปผอนผันการเกณฑทหาร

(เฉพาะนักศึกษาที่ทําการเกณฑทหารเปนครั้งแรก)
- หนังสือรับรองการตรวจสอบวุฒิบัตร

2. การรับรองผลเพื่อขอบอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
3. รับคํารองขอสอบซ้ําซอน (เฉพาะนักศึกษาที่ขอจบ)
4. ดําเนินการในเรื่ องขอลงทะเบียนเรียนเกินกําหนด (เฉพาะนักศึกษา

ที่ขอจบ)
5. การประกาศผลการสอบ หนวยทะเบียนจะตดิประกาศผลการสอบช่ัวคราว

วิชากฎหมายที่ บอรดบริ เวณดานขางของคณะนิติศาสตร  นักศึกษา
จะดูผลสอบหลังจากสอบไลเสร็จสิ้นแลวประมาณ 1 เดือน สําหรับผลสอบ
อยางเปนทางการ (เฉพาะวิชากฎหมาย) จะใสแฟมใหนักศึกษาดูที่ช้ัน 2
อาคาร 1 คณะนิติศาสตร และผลสอบวิชาตางคณะที่ไมใชวิชากฎหมาย
ใหตรวจผลสอบจาก Computer

หน่วยส่งเสริมพฒันาทางวิชาการ โทร. - -
 งานงดบรรยายการเรียนการสอน
 งานเปลี่ยนแปลงหองเรียน
 งานบริการการเรียนการสอน งานตําราเรียน
 งานการศึกษาภูมิภาคในประเทศ และตางประเทศ

ขอเสนอแนะทั่วไปในการเขียนคําตอบ
ขอสอบวิชากฎหมาย

โดย รองศาสตราจารยวิ์นัย  ลาํเลิศ

ในการเขียนคาํตอบข้อสอบวิชากฎหมายนัน
1. ลายมือตองอานงาย เวนวรรคตอนใหอานเขาใจงาย
2. ตองเขียนคําตอบโดยใชภาษาเขียนและเปนภาษากฎหมาย โดยการใช

ถอยคําในตัวบทตํารากฎหมายหรือคําพิพากษาศาลฎีกา
3. ขอสอบที่ถามหลายประเด็นและเปนประเด็นที่ตางกันจะตองขึ้นยอหนา

ใหม
4. ขอสอบที่ถามหลายประเด็นและเก่ียวเนื่องกันจะตองลําดับประเด็นใหดี

โดยตอบใหครบทุกประเด็นเช่ือมโยงกัน
5. หลักกฎหมายที่ยกขึ้นอางควรระบุเลขมาตราที่จําไดเทานั้น ที่สําคัญจะ

ตองเขียนขอความที่เปนตัวบทโดยจะแยกเปนองคประกอบหรือหลักเกณฑก็ได
6. การเขียนคําตอบจะตองเขียนตอบใหตรงประเด็นที่ ถามพรอมอ าง

หลักกฎหมาย โดยไมตองตอบแบบพรรณนา ควรตอบแบบรวบรัดชัดเจนและแนนอน
คําวา “อาจ” หรือ “น่าจะ” ไมควรตอบอยางยิ่ง

7. สรุปธงคําตอบในตอนทายใหชัดเจนและตรงกับคําถาม

ตวัอย่าง คาํถามและคาํตอบ

คาํถามที จงอธิ บายความแตกต างระหว างกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน

คาํถามที นี้เปนลักษณะขอสอบที่ถามความเขาใจในกฎหมายวิชานั้นๆ
โดยเฉพาะการถามแบบใหเปรียบเทียบความแตกตางนี้ ผูอบรมตองลําดับขั้นตอนใน
การตอบโดยเริ่มตั้งแตความหมาย แลวจึงเปรียบเทียบความแตกตาง

แนวคาํตอบ กฎหมายมหาชน หมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายทั้งหลาย
ที่ เก่ียวกับองคกรสาธารณะ เชน รัฐ องคกรการปกครอง นิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนอื่นๆ รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐดวย และเปนกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โทร. - -  ,  - 
หนวยทะเบียนใหบริการแกนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
1. การออกหนังสือรับรอง

- หนังสือรับรองครบหลักสูตรปริญญาตรี
- หนังสือรับรองครบหลักสูตรอนุปริญญา
- หนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนําไปผอนผันการเกณฑทหาร

(เฉพาะนักศึกษาที่ทําการเกณฑทหารเปนครั้งแรก)
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3. ขอสอบที่ถามหลายประเด็นและเปนประเด็นที่ตางกันจะตองขึ้นยอหนา

ใหม
4. ขอสอบที่ถามหลายประเด็นและเก่ียวเนื่องกันจะตองลําดับประเด็นใหดี
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หลักกฎหมาย โดยไมตองตอบแบบพรรณนา ควรตอบแบบรวบรัดชัดเจนและแนนอน
คําวา “อาจ” หรือ “น่าจะ” ไมควรตอบอยางยิ่ง

7. สรุปธงคําตอบในตอนทายใหชัดเจนและตรงกับคําถาม

ตวัอย่าง คาํถามและคาํตอบ

คาํถามที จงอธิ บายความแตกต างระหว างกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน

คาํถามที นี้เปนลักษณะขอสอบที่ถามความเขาใจในกฎหมายวิชานั้นๆ
โดยเฉพาะการถามแบบใหเปรียบเทียบความแตกตางนี้ ผูอบรมตองลําดับขั้นตอนใน
การตอบโดยเริ่มตั้งแตความหมาย แลวจึงเปรียบเทียบความแตกตาง

แนวคาํตอบ กฎหมายมหาชน หมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายทั้งหลาย
ที่ เก่ียวกับองคกรสาธารณะ เชน รัฐ องคกรการปกครอง นิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนอื่นๆ รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐดวย และเปนกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระหวางองคกรสาธารณะดวยกัน และระหวางองคกรดังกลาวกับเอกชนดวย เชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมายปกครอง และเอกชน และ
กฎหมายการคลัง เปนตน

สวนกฎหมายเอกชน หมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายทั้งหลายที่กําหนดถึง
ความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในดานตางๆ เชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนให
ซึ่งเก่ียวพันกันในทางเศรษฐกิจ ในทางครอบครัว ไดแกกฎหมายครอบครัว เปนตน
กฎหมายเอกชนจะกําหนดเงื่อนไข เชน บุคคลจะสมรสจะตองมีเงื่อนไขอยางไร
หรือจะไดมาซึ่งทรัพยสินดวยวิธีใด โดยทั่วไปกฎหมายเอกชนไดแกกฎหมายแพง
และพาณิชย

ความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

1. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายเก่ียวกับรัฐ เก่ียวกับการปกครอง ระเบียบ
ตางๆ สวนกฎหมายเอกชนเปนกฎหมายที่ วาดวยความสัมพันธระหวางเอกชน
กับเอกชน (เปนกฎหมายที่เก่ียวของกับผลประโยชนของเอกชนแตละคน)

2. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่มีสาธารณะประโยชน เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมายปกครองที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดระเบียบ
จัดการปกครองที่ใหประชาชนไดรับความสุขความพึงพอใจ สวนกฎหมายเอกชนเปน
การกอนิติสัมพันธ เพื่อมุงประโยชนของเอกชนดวยกัน เชนการซื้อบานเราจะมุงจะ
ไดบาน การจดัตัง้บรษัิทหรือหางหุนสวนขึน้มาทํากิจการก็เพือ่มุงประโยชนจากผลกําไร

3. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่ไมเสมอภาค คือไมกอใหเกิดนิติสัมพันธ
ที่ตั้งบนพื้นฐานของความเสมอภาค ซึ่งเปนการกระทําฝายเดียว สวนกฎหมายเอกชน
นั้นใชกับนิติสัมพันธที่ตั้งอยูบนความอิสระในการแสดงเจตนา เพราะวาเอกชนนั้นไม
สามารถจะไปกําหนดหนาที่ใหแกอีกบุคคลหนึ่ง โดยที่บุคคลนั้นไมยอม เชนนี้ทําไมได

สรปุ อยางไรก็ตามความแตกตางดังกลาวขางตน เปนความแตกตางโดย
ทั่วไปเทานั้น หากพิจารณาอยางแทจริงแลวเปนการยากที่จะกําหนดเปนกฎเกณฑ
ตายตัวได เชน การที่รัฐทําสัญญากับเอกชน เพื่อพิจารณาจากคูสัญญาบางประเภทก็
ใชกฎหมายเอกชนเปนตัวกําหนดความสัมพันธดังกลาว
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คาํถามที ด.ช.ตุม อายุ 2 ป ปวย บิดาและมารดาจึงนํา ด.ช.ตุม สง
โรงพยาบาลมิตรไมตรี และไดรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลโดยใหนอนบนเตียงคนไข
สําหรับผูใหญและมารดา ด.ช.ตุม ไดจางน.ส. ผองศรี พยาบาลเปนคนคอยดูแล ด.ช.
ตุมขณะที ่ด.ช. ตุม นอนหลบัอยูบนเตียงคนไข น.ส.ผองศรี ไดออกไปโทรศัพทขางนอก
หอง ด.ช. ตุม พลิกตัวขาหลนจากเตียงและศีรษะขัดกับราวเหล็กก้ันขอบเตียง นายติ๋ว
อาของ ด.ช. ตุม มาเห็นเขาพอดีจึงรื้อราวเหล็กก้ันขอบเตียงออกเพื่อชวย ด.ช. ตุม
ทําใหเตียงคนไขเสียหาย และ ด.ช. ตุมตายเนื่องจากศรีษะไปขัดกับราวเหล็กนั้น ดังนี้
นายติ๋ว และ น.ส.ผองศรี จะตองรับผิดทางอาญาอยางไรหรือไม

คาํถามที นี ้ เปนขอสอบแบบวินจิฉัย โดยผูออกขอสอบไดตัง้เปนอทุาหรณ
หรือที่เรียกวาคําถามแบบตุกตา ในการตอบผูตอบจะตองอานคําถามอยางละเอียด
เพราะขอเท็จจริงทีใ่หมาในคําถามแตละคําหรอืแตละประโยคจะมีความหมายซึ่งผูตอบ
จะตองตอบใหตรงหลกักฎหมายกับหลักขอเท็จจริงนั้น เช่น ขอเทจ็จริงที่วาบิดา มารดา
ด.ช. ตุมไดวาจางน.ส. ผองศรีรับจางดูแลยอมกอใหเกิดหนาที่ เม่ือ น.ส. ผองศรีไมอยู
ดูแลถือวาไมทําหนาที่ผลจึงเกิดคือ ด.ช. ตุมหลนจากเตียงศรีษะขัดกับราวเหล็กผล
ที่ เกิดจึงเปนผลที่ เกิดจากการงดเวนกระทําการของ น.ส. ผองศรี เม่ือผูตอบให
หลักกฎหมายกับขอเท็จจริงแลว ตองวิเคราะหตอไปวาผลจะเปนอยางไร การที่จะ
ทราบวาจะใชหลักกฎหมายบทใดมาปรับกับขอเท็จจริง และผลของขอสอบหรือที่
เรียกวาธงคําตอบเปนอยางไร จะตองอาศัยความรูที่ศึกษามาซึ่งเปนขอมูลที่เก็บอยู
ในคลังสมองแลว ถาขอมูลไมมีหรือมีไมเพียงพอก็ไมสามารถวิเคราะหขอสอบได
ผลก็คือตอบข้อสอบไม่ได้

แนวคาํตอบ 1. ต้องวางหลกักฎหมาย

2. ปรบัข้อเท็จจริงตามคาํถามเข้ากบัหลกักฎหมาย

3. สรุปธงคาํตอบ

ตามคาํถามที   หลักกฎหมายที่เก่ียวของคือ
(1) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย บทบัญญัติในเรื่องนี้ทําใหเสียทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 วางหลักไววา “ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําให
เสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยของผูอื่น หรือผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย
ผูนั้นกระทําผิดฐานทําใหเสียทรัพย”
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สวนกฎหมายเอกชน หมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายทั้งหลายที่กําหนดถึง
ความสัมพันธระหวางเอกชนดวยกันในดานตางๆ เชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนให
ซึ่งเก่ียวพันกันในทางเศรษฐกิจ ในทางครอบครัว ไดแกกฎหมายครอบครัว เปนตน
กฎหมายเอกชนจะกําหนดเงื่อนไข เชน บุคคลจะสมรสจะตองมีเงื่อนไขอยางไร
หรือจะไดมาซึ่งทรัพยสินดวยวิธีใด โดยทั่วไปกฎหมายเอกชนไดแกกฎหมายแพง
และพาณิชย

ความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
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2. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่มีสาธารณะประโยชน เชน รัฐธรรมนูญ
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3. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่ไมเสมอภาค คือไมกอใหเกิดนิติสัมพันธ
ที่ตั้งบนพื้นฐานของความเสมอภาค ซึ่งเปนการกระทําฝายเดียว สวนกฎหมายเอกชน
นั้นใชกับนิติสัมพันธที่ตั้งอยูบนความอิสระในการแสดงเจตนา เพราะวาเอกชนนั้นไม
สามารถจะไปกําหนดหนาที่ใหแกอีกบุคคลหนึ่ง โดยที่บุคคลนั้นไมยอม เชนนี้ทําไมได

สรปุ อยางไรก็ตามความแตกตางดังกลาวขางตน เปนความแตกตางโดย
ทั่วไปเทานั้น หากพิจารณาอยางแทจริงแลวเปนการยากที่จะกําหนดเปนกฎเกณฑ
ตายตัวได เชน การที่รัฐทําสัญญากับเอกชน เพื่อพิจารณาจากคูสัญญาบางประเภทก็
ใชกฎหมายเอกชนเปนตัวกําหนดความสัมพันธดังกลาว
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คาํถามที ด.ช.ตุม อายุ 2 ป ปวย บิดาและมารดาจึงนํา ด.ช.ตุม สง
โรงพยาบาลมิตรไมตรี และไดรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลโดยใหนอนบนเตียงคนไข
สําหรับผูใหญและมารดา ด.ช.ตุม ไดจางน.ส. ผองศรี พยาบาลเปนคนคอยดูแล ด.ช.
ตุมขณะที ่ด.ช. ตุม นอนหลบัอยูบนเตียงคนไข น.ส.ผองศรี ไดออกไปโทรศัพทขางนอก
หอง ด.ช. ตุม พลิกตัวขาหลนจากเตียงและศีรษะขัดกับราวเหล็กก้ันขอบเตียง นายติ๋ว
อาของ ด.ช. ตุม มาเห็นเขาพอดีจึงรื้อราวเหล็กก้ันขอบเตียงออกเพื่อชวย ด.ช. ตุม
ทําใหเตียงคนไขเสียหาย และ ด.ช. ตุมตายเนื่องจากศรีษะไปขัดกับราวเหล็กนั้น ดังนี้
นายติ๋ว และ น.ส.ผองศรี จะตองรับผิดทางอาญาอยางไรหรือไม

คาํถามที นี ้ เปนขอสอบแบบวินจิฉัย โดยผูออกขอสอบไดตัง้เปนอทุาหรณ
หรือที่เรียกวาคําถามแบบตุกตา ในการตอบผูตอบจะตองอานคําถามอยางละเอียด
เพราะขอเท็จจริงทีใ่หมาในคําถามแตละคําหรอืแตละประโยคจะมีความหมายซึ่งผูตอบ
จะตองตอบใหตรงหลกักฎหมายกับหลักขอเท็จจริงนั้น เช่น ขอเทจ็จริงที่วาบิดา มารดา
ด.ช. ตุมไดวาจางน.ส. ผองศรีรับจางดูแลยอมกอใหเกิดหนาที่ เม่ือ น.ส. ผองศรีไมอยู
ดูแลถือวาไมทําหนาที่ผลจึงเกิดคือ ด.ช. ตุมหลนจากเตียงศรีษะขัดกับราวเหล็กผล
ที่ เกิดจึงเปนผลที่ เกิดจากการงดเวนกระทําการของ น.ส. ผองศรี เม่ือผูตอบให
หลักกฎหมายกับขอเท็จจริงแลว ตองวิเคราะหตอไปวาผลจะเปนอยางไร การที่จะ
ทราบวาจะใชหลักกฎหมายบทใดมาปรับกับขอเท็จจริง และผลของขอสอบหรือที่
เรียกวาธงคําตอบเปนอยางไร จะตองอาศัยความรูที่ศึกษามาซึ่งเปนขอมูลที่เก็บอยู
ในคลังสมองแลว ถาขอมูลไมมีหรือมีไมเพียงพอก็ไมสามารถวิเคราะหขอสอบได
ผลก็คือตอบข้อสอบไม่ได้

แนวคาํตอบ 1. ต้องวางหลกักฎหมาย

2. ปรบัข้อเท็จจริงตามคาํถามเข้ากบัหลกักฎหมาย

3. สรุปธงคาํตอบ

ตามคาํถามที   หลักกฎหมายที่เก่ียวของคือ
(1) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย บทบัญญัติในเรื่องนี้ทําใหเสียทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 วางหลักไววา “ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําให
เสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยของผูอื่น หรือผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย
ผูนั้นกระทําผิดฐานทําใหเสียทรัพย”



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

(2) การกระทําโดยปองกัน บทบัญญัติในเรื่องปองกันตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68 วางหลักไววา “ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือ
ผูอืน่ใหพนภยนัตรายซึง่เกิดจากการประทษุรายอนัละเมิดตอกฎหมายและเปนภยนัตราย
ที่ใกลจะถึงถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด”

(3) การกระทําความผิดดวยความจําเปนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67
(2)วางหลักไววา “ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปนเพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอื่น
พนจากภยันตรายที่ใกลจะถึง และไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพนโดยวิธีอื่นใดได เม่ือ
ภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถาการกระทํานั้นไมเปนการ
สมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ”

การกระทําโดยปองกันตามมาตรา 68 กับการกระทําโดยจําเปนตามมาตรา
67 แตกตางกันสาระสําคัญ คือภยันตรายตามมาตรา 68 จะตองเกิดจากการประทุษราย
อันละเมิดตอกฎหมาย สวนภยันตรายตามมาตรา 67 (2) นั้นจะเปนภยันตรายอัน
ละเมิดตอกฎหมายหรือไมก็ได เชนภยันตรายที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ หรือเกิดจาก
สัตวที่คนมิไดเก่ียวของดวย และการกระทําโดยปองกันจะตองกระทําตอตัวผูกอภัย
สวนการกระทําโดยจําเปนตอบุคคลที่สาม หรือผูเสียหาย

(4) การงดเวนกระทําการ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหา วาง
หลักไววา “การกระทําใหหมายรวมถึงการการใหเกิดผลอันใดหนึ่งอันหนึ่งขึ้น โดย
งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย”

จากข้อเท็จจริงตามทีปรากฎในคาํถามสามารถปรบักบัหลกักฎหมาย ได้ดงันี

การกระทาํของนายติว ครบองคประกอบความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตาม
มาตรา 358 เพราะนายติ๋ว ไดทําใหเตียงคนไขซึ่งเปนทรัพยของโรงพยาบาลเสียหาย
แตนายติ๋ว ไมมีความผิด เพราะนายติ๋ว กระทําไปเพื่อชวยเหลือ ด.ช.ตุม ถือวาเปน
กากรกระทําปองกันผูอื่นใหพนจากภยันตรายตามมาตรา 68 คือ

(1) การที่ น.ส.ผองศรี ปลอยให ด.ช.ตุม อายุ 2 ป นอนหลับอยูบนเตียง
โดยลําพังแลวตนเองออกไปโทรศัพท ถือวาเปนการกระทําโดยงดเวนกระทําการ
ด.ช.ตุม หลนจากเตียงศรษีะขัดกับราวเหล็กก้ันขอบเตยีงนั้นเปนภยนัตราย ซึง่เกิดจาก
การประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายของ น.ส.ผองศรี และโรงพยาบาลแลว การ
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กระทําของ น.ส. ผองศรี เปนความผิดตามกฎหมายแลว
(2) การที่ ด.ช.ตุม พลิกตัวขาหลนจากเตียงและศีรษะไปขัดกับราวเหล็กก้ัน

ขอบเตียงถือวาเปนภยันตรายเกิดขึ้นแลวแก ด.ช.ตุม
(3) การที่  นายติ๋ว รื้ อเหล็กก้ันขอบเตียงออกทําใหเตียงเสียหายก็เพื่ อ

ชวยเหลือชีวิต ด.ช. ตุม เปนการปองกันสิทธิของผูอื่น
(4) การที่  นายติ๋ว รื้อเหล็กก้ันขอบเตียงออกเพื่อชวยเหลือชีวิต ด.ช.ตุม

เปนการกระทําที่พอสมควรแกเหตุ
นายติว จึงไมมีความผดิฐานทําใหเสียทรัพยตามมาตรา 358 และการกระทํา

ของ นายติว๋ ไมใชการกระทําความผดิดวยความจําเปนตามมาตรา 67 (2) เพราะ นายติว๋
มิ ได กระทําต อบุ คคลที่ สาม แต ได กระทําต อทรั พย ของผู ก อภั ยนั้ นเอง
ซึ่งเตียงของคนไข ถือวาเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด จึงเปนการปองกัน

ส่วน น.ส.ผอ่งศรี พยาบาลไดรบัจางดูแล ด.ช.ตุม จงึกอใหเกิดหนาที่ คือดูแล
มิให ด.ช.ตุม ไดรับอันตรายดวย เม่ือ น.ส.ผองศรี ไมทําหนาที่ ผลจึงเกิดคือ ด.ช.ตุม
หลนจากเตยีงศรษีะไปขดักับราวเหลก็ก้ันขอบเตยีง จงึถอืวาเปนผลทีเ่กิดจากการกระทํา
โดยงดเวน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหา ของ น.ส.ผองศรี ถา น.ส.
ผองศรี มีเจตนาก็ตองรับผิดฐานฆาคนตายตาม มาตรา 288 ถา น.ส.ผองศรี ไมมี
เจตนาแตไดกระทําโดยประมาทก็จะมีความผิดฐานกระทําไปโดยประมาท เปนเหตุให
คนตาย ตามมาตรา 67 (2)

สรปุ นายติว ไมมีความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามมาตรา 258 โดยอาง
ปองกันตามมาตรา 68 ได การกระทําของ นายติ๋ว ไมใชการกระทําโดยจําเปน ตาม
มาตรา 67 (2)

สวน น.ส.ผอ่งศร ี ตองรับผิดในความตายของ ด.ช.ตุม เพราะ น.ส.ผองศรี
กระทําโดยการงดเวนกระทําการ ตามมาตรา 59 วรรคหา



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

(2) การกระทําโดยปองกัน บทบัญญัติในเรื่องปองกันตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68 วางหลักไววา “ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือ
ผูอืน่ใหพนภยนัตรายซึง่เกิดจากการประทษุรายอนัละเมิดตอกฎหมายและเปนภยนัตราย
ที่ใกลจะถึงถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย ผูนั้นไมมีความผิด”

(3) การกระทําความผิดดวยความจําเปนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67
(2)วางหลักไววา “ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปนเพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอื่น
พนจากภยันตรายที่ใกลจะถึง และไมสามารถหลีกเลี่ยงใหพนโดยวิธีอื่นใดได เม่ือ
ภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถาการกระทํานั้นไมเปนการ
สมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ”

การกระทําโดยปองกันตามมาตรา 68 กับการกระทําโดยจําเปนตามมาตรา
67 แตกตางกันสาระสําคัญ คือภยันตรายตามมาตรา 68 จะตองเกิดจากการประทุษราย
อันละเมิดตอกฎหมาย สวนภยันตรายตามมาตรา 67 (2) นั้นจะเปนภยันตรายอัน
ละเมิดตอกฎหมายหรือไมก็ได เชนภยันตรายที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ หรือเกิดจาก
สัตวที่คนมิไดเก่ียวของดวย และการกระทําโดยปองกันจะตองกระทําตอตัวผูกอภัย
สวนการกระทําโดยจําเปนตอบุคคลที่สาม หรือผูเสียหาย

(4) การงดเวนกระทําการ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหา วาง
หลักไววา “การกระทําใหหมายรวมถึงการการใหเกิดผลอันใดหนึ่งอันหนึ่งขึ้น โดย
งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย”

จากข้อเท็จจริงตามทีปรากฎในคาํถามสามารถปรบักบัหลกักฎหมาย ได้ดงันี

การกระทาํของนายติว ครบองคประกอบความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตาม
มาตรา 358 เพราะนายติ๋ว ไดทําใหเตียงคนไขซึ่งเปนทรัพยของโรงพยาบาลเสียหาย
แตนายติ๋ว ไมมีความผิด เพราะนายติ๋ว กระทําไปเพื่อชวยเหลือ ด.ช.ตุม ถือวาเปน
กากรกระทําปองกันผูอื่นใหพนจากภยันตรายตามมาตรา 68 คือ
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กระทําของ น.ส. ผองศรี เปนความผิดตามกฎหมายแลว
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นายติว จึงไมมีความผดิฐานทําใหเสียทรัพยตามมาตรา 358 และการกระทํา
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ส่วน น.ส.ผอ่งศรี พยาบาลไดรบัจางดูแล ด.ช.ตุม จงึกอใหเกิดหนาที่ คือดูแล
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กระทําโดยการงดเวนกระทําการ ตามมาตรา 59 วรรคหา



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ตัวอยางแนวคําตอบวิชากฎหมาย

หลกักฎหมายมหาชน

(LAW 1001)

ข้อ . จงอธบิายถงึความสัมพันธระหวาง “กฎหมายมหาชน” กับ “รฐัวิสาหกิจ”
วามีความสัมพันธกันอยางไร

แนวคาํตอบ

- “กฎหมายมหาชน” ไดแก “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” และ “กฎหมายปกครอง”
- “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” บัญญัติอํานาจนิติบัญญัติใหแกรัฐสภา ใหอํานาจ

บริหารแกคณะรัฐมนตรี ใหอํานาจตุลาการแกศาล
- “กฎหมายปกครอง” อาจจะอยูในซึ่งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม-

นูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด หรือประมวลกฎหมายก็ไดฯ บัญญัติใหอํานาจ
หนาที่แกหนวยงานทางปกครองและแกเจาหนาที่

- “รัฐวิสากิจ” โดยทั่วไปแลวเกิดจากพระราชบัญญัติ เชน การไฟฟาเกิดขึ้น
จากพระราชบัญญัติการไฟฟาฯ การประปาเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการประปาฯ
ซึ่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตาง ๆ นั้นเปนกฎหมายปกครอง เปนกฎหมายมหาชน
บัญญัติใหอํานาจหนาที่แกหนวยงานทางปกครอง คือ รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ตลอดจน
บัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ในหนวยงานทางปกครองนั้นดวย

- ดังนั้น “กฎหมายมหาชน” กับ “รัฐวิสาหกิจ” จึงมีความสัมพนัธกันดังที่กลาว
มา ถาไมมีกฎหมายมหาชนบัญญัติใหอํานาจหนาที่แกรัฐวิสาหกิจก็ไมสามารถดําเนิน
การบริการสาธารณะได
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ข้อ . ขอใหนักศึกษาอธิบายความสัมพันธระหวาง กฎหมาย กับความยุติ-
ธรรม มาโดยละเอียด

แนวคาํตอบ

ความหมายของความยุติธรรม

ความยุติธรรมคืออะไร เปนสิง่ที่นักกฎหมายตองพิจารณาและใหความสําคัญ
อยางมาก เพราะกฎหมายนั้นตราออกมาใชบังคับเพื่อความเปนธรรมในสังคม ความ
ยุติธรรมนี้จะเอาอะไรมาเปนปทัสถานสถานของความยุติธรรมวาพอดี หรือเพียงพอ
แลว เพราะเวลาพูดถึงความยุติธรรมถาใชสามัคสํานึกของตัวเองเปนหลัก บางเรื่องก็
อาจจะเห็นวาไมเปนธรรม แตถาเอาสังคมสวนรวมเปนที่ตั้ง ก็อาจเปนธรรม เชน กรณี
ออกกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือเพื่อประโยชนของสาธารณะ หากใช
บังคับแกคนทั่วไปโดยไมเลือกใชเฉพาะกับกลุมใดกลุมหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แลว เชนนี้ก็ยอมถือวากฎหมายนั้นมีความยุติธรรมแลว

โดยทั่วไป ความยุติธรรม เปนสิ่งบางอยางที่  “รูสึก” ได หรือรับรูไดโดย
“สัญชาติญาน” แตก็ยากที่จะอธิบาย หรือใหนิยามความหมายของสิ่งที่รูสึกไดดังกลาว
อยางเปนรูปธรรม

ความหมายของคําวา “ความยตุธิรรม” มีความหลากหลาย รายละเอยีดตาง ๆ
อาจศึกษาหาอานไดโดยตรงในวิชานิติปรัชญา ในที่นี้จะเพียงยกคําจํากัดความของ
นักกฎหมายหรือนักปราชญเพียงบางทาน เชน

เดวิด ฮูม (David Hume) อธิบายไววา ความยุติธรรมเปนคุณธรรมอยาง
หนึ่งที่มิไดปรากฏขึ้นเองโดยธรรมชาติ แตเปนคุณธรรมที่เกิดจากการคิดสรางสรรค
ของมนุษย (Artificial Virtue)

เพลโต (Plato:427-347 B.C.) ปรัชญาเมธชีาวกรกีในงานเขยีนเรือ่ง “อุดมรฐั”
(The Republic) ไดใหคํานิยาม ความยุติธรรมวา หมายถึง การทํากรรมดี (Doing well
is Justice) หรือ การทําสิ่งที่ถูกตอง (Right Conduct)

อริสโตเติล (Aristotle) มองวาความยตุธิรรม คือ คุณธรรมทางสงัคม (Social
Virtue) ประการหนึ่งซึ่งเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล และคุณธรรมเรื่อง
ความยุติธรรมนี้จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอเม่ือมนุษยไดปลดปลอยตัวเขาเองจาก
แรงผลักดันของความเห็นแกตัวอยางยิ่ง
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อริสโตเติล แบงความยุติธรรม ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Natural Justice) หมายถึง หลักความ

ยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเปนสากลไมเปลี่ยนแปลง ใชไดตอมนุษยทุกคน ไมมีขอบเขต
จํากัด และอาจคนพบไดโดย “เหตุผลบริสุทธิ์” ของมนุษย

2. ความยุติธรรมตามแบบแผน (Conventional Justice) หมายถงึ ความ
ยุติธรรมซึ่งเปนไปตามตัวบทกฎหมายของบานเมือง หรือธรรมนิยมปฏิบัติของแตละ
สังคมหรือชุมชน ความยุติธรรมลักษณะนี้อาจเขาใจแตกตางกันตามสถานที่และอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาหรือตามความเหมาะสม

กฎหมายกับความยุติธรรมนั้นยอมมีความสัมพันธกัน ดังที่พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก
ผูสอบไลไดวิชาความรูช้ันเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปการศึกษา 2523 ณ อาคารใหม
สวนอัมพร 24 ตุลาคม 2524 ตอนหนึ่งวา “..ฯ..ตัวกฎหมายก็ไมใชความยุติธรรมเปน
แตเพียงเครื่องมือที่ใชในการประสิทธิป์ระสาทความยตุิธรรมเทานั้น ดังนัน้นักกฎหมาย
ในการใชกฎหมายจงึตองมุงหมายใชเพือ่รกัษาและอํานวยความยตุิธรรม และการรกัษา
ความยุติธรรมในแผนดินก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตอง
ขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริงดวย”

นอกจากนั้น ลอรด์เดนนิง (LOARD DENNING) และจอห์น รอลส์ (JOHN

RAWLS) อธิบายความหมายของความยุติธรรมวาคือ สิ่งที่ผูมีเหตุมีผล และมีความ
รับผิดชอบธรรมและบคุคลทีมีเหตผุลนันต้อง “เป็นคนกลาง” ไม่มีส่วนได้เสียใน

เรืองทีวินิจฉัย โดยความเหน็ของ LORD Brown Willkinson ในคดีปิโนเช่ต์ ได้

นําคาํพิพากษาของลอร์ด เฮวาร์ด มาอ้างด้วยว่า “...เป็นความสาํคญัขนัพืน-

ฐานทีว่าไม่เพียงแต่จะทาํให้เกิดความยุติธรรมเท่านัน แต่ต้องทาํให้คนเห็น

ปรากฏชดัเจนและปราศจากข้อสงสยัใด ๆ  ว่ามีความยุติธรรมเกิดขึนจริง...” ใน
คําพิพากษานั้น
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ข้อ . ระบบมณฑลเทศาภิบาล มีความเก่ียวของกับราชการแผนดินสวนใด
และในปจจุบันไดวางหลักความสัมพันธของการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน แต
ละสวนไวอยางไร จงอธิบาย

แนวคาํตอบ

สวนภูมิภาค (นศ. อธิบายที่มาเชิงประวัติศาสตรได) และ นศ. อธิบายหลัก-
การที่สําคัญ 3 หลักการ ที่เปนหัวใจของการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินได อัน
ไดแก

- หลักการรวมอํานาจ (สวนกลาง)
- หลักการแบงอํานาจ (สวนภูมิภาค)
- หลักการกระจายอํานาจ (สวนทองถิ่น)



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

อริสโตเติล แบงความยุติธรรม ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Natural Justice) หมายถึง หลักความ

ยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเปนสากลไมเปลี่ยนแปลง ใชไดตอมนุษยทุกคน ไมมีขอบเขต
จํากัด และอาจคนพบไดโดย “เหตุผลบริสุทธิ์” ของมนุษย

2. ความยุติธรรมตามแบบแผน (Conventional Justice) หมายถงึ ความ
ยุติธรรมซึ่งเปนไปตามตัวบทกฎหมายของบานเมือง หรือธรรมนิยมปฏิบัติของแตละ
สังคมหรือชุมชน ความยุติธรรมลักษณะนี้อาจเขาใจแตกตางกันตามสถานที่และอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาหรือตามความเหมาะสม

กฎหมายกับความยุติธรรมนั้นยอมมีความสัมพันธกัน ดังที่พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก
ผูสอบไลไดวิชาความรูช้ันเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปการศึกษา 2523 ณ อาคารใหม
สวนอัมพร 24 ตุลาคม 2524 ตอนหนึ่งวา “..ฯ..ตัวกฎหมายก็ไมใชความยุติธรรมเปน
แตเพียงเครื่องมือที่ใชในการประสิทธิป์ระสาทความยตุิธรรมเทานั้น ดังนัน้นักกฎหมาย
ในการใชกฎหมายจงึตองมุงหมายใชเพือ่รกัษาและอํานวยความยตุิธรรม และการรกัษา
ความยุติธรรมในแผนดินก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตอง
ขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริงดวย”

นอกจากนั้น ลอรด์เดนนิง (LOARD DENNING) และจอห์น รอลส์ (JOHN

RAWLS) อธิบายความหมายของความยุติธรรมวาคือ สิ่งที่ผูมีเหตุมีผล และมีความ
รับผิดชอบธรรมและบคุคลทีมีเหตผุลนันต้อง “เป็นคนกลาง” ไม่มีส่วนได้เสียใน

เรืองทีวินิจฉัย โดยความเหน็ของ LORD Brown Willkinson ในคดีปิโนเช่ต์ ได้

นําคาํพิพากษาของลอร์ด เฮวาร์ด มาอ้างด้วยว่า “...เป็นความสาํคญัขนัพืน-

ฐานทีว่าไม่เพียงแต่จะทาํให้เกิดความยุติธรรมเท่านัน แต่ต้องทาํให้คนเห็น

ปรากฏชดัเจนและปราศจากข้อสงสยัใด ๆ  ว่ามีความยุติธรรมเกิดขึนจริง...” ใน
คําพิพากษานั้น

58 59

ข้อ . ระบบมณฑลเทศาภิบาล มีความเก่ียวของกับราชการแผนดินสวนใด
และในปจจุบันไดวางหลักความสัมพันธของการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน แต
ละสวนไวอยางไร จงอธิบาย

แนวคาํตอบ

สวนภูมิภาค (นศ. อธิบายที่มาเชิงประวัติศาสตรได) และ นศ. อธิบายหลัก-
การที่สําคัญ 3 หลักการ ที่เปนหัวใจของการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินได อัน
ไดแก

- หลักการรวมอํานาจ (สวนกลาง)
- หลักการแบงอํานาจ (สวนภูมิภาค)
- หลักการกระจายอํานาจ (สวนทองถิ่น)



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

หลกักฎหมายเอกชน

(LAW 1002)

ข้อ . จงบอกลักษณะสําคัญของกฎหมายโดยครบถวนพรอมยกตัวอยาง
ประกอบดวย

แนวคาํตอบ ลักษณะสําคัญของกฎหมายมีอยู 5 ประการ คือ
1. ตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับใหบุคคลกระทําหรืองดเวนกระทํา
2. เปนคําสั่งหรือขอบังคับของผูมีอํานาจหรือเปนใหญในรัฐนั้น
3. เปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชไดเสมอไปจนกวาจะมีการประกาศยกเลิก
4. เปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับทุกคนที่อยูภายใตกฎหมาย
5. หากไมปฏิบัติตามจะมีสภาพบังคับคือมีการลงโทษทั้งทางแพงหรือทาง

อาญา
หมายเหตุ คะแนนใหตามความสามารถของการอธิบายของนักศึกษา

ประกอบ
ข้อ . ศาลจะสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนคนสาบสูญกรณีพิเศษจะตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑอยางไรบาง จงอธิบาย พรอมยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย
เนน 1) ผูมีสวนไดเสีย 2) วันครบกําหนด 3) วันที่จะไปศาล

แนวคาํตอบ หลกักฎหมาย มาตรา 61..........
1. บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
2. ไมมีใครไดรับขาว หรือพบเห็นตัว ติดตอกันเปนเวลา 2 ป นับแต

2.1 วันรบ หรือสงครามสิ้นสุดลง หรือ
2.2 วันที่ยานพาหนะซึ่งบุคคลนั้นโดยสารไป อับปาง สูญหาย ฯลฯ หรือ
2.3 บุคคลนั้นไปอยูในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งซึ่งมีการตายเกิดขึ้น

ตวัอย่างเช่น นายไกและนางไข เปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย
นายไกโดยสารเรือไปเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2540 เพื่อไปประเทศจีน เรือเกิดอับปาง
ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2540 มีคนสูญหายลมตายไปหลายคน รวมทั้งนายไกดวย
นางไข่ในฐานะภริยาชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย สามารถไปรองขอตอ
ศาลไดในวันที่ 6 มกราคม 2542 เพราะจะครบกําหนด 2 ป คือวันที่  มกราคม 
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ข้อ . ผู เยาวคือใคร มีความสามารถในการทํานิติกรรมอยางไรบางตาม
มาตรา 21 มาตรา 22, 23, 24, 25 จงอธิบาย

แนวคาํตอบ หลกักฎหมาย มาตรา 19, 21, 22, 23, 24, 25.....
ผูเยาว คือ ผูที่อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ หรือยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยการ

สมรส ไมวากรณีอายุครบ 17 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
จดทะเบียนสมรส หรืออายุต่ํากวา 17 ป มีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหไปจดทะเบียน
สมรส

หลกั ผูเยาวทํานิติกรรมใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ
ธรรมกอน ถาฝาฝนผลจะเปนโมฆียะ

ข้อยกเว้น ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมไดโดยลําพัง และมีผลสมบูรณ 4 กรณี
คือ

1) ถาผูไดมาซึ่งสิทธิ หรือหลุดพนจากหนาที่โดยไมมีเงื่อนไข
2) เปนเรื่องที่ผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว
3) ทําสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตตามควรแกฐานานุรูป
4) ทําพินัยกรรมเม่ือมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

หลกักฎหมายเอกชน

(LAW 1002)

ข้อ . จงบอกลักษณะสําคัญของกฎหมายโดยครบถวนพรอมยกตัวอยาง
ประกอบดวย

แนวคาํตอบ ลักษณะสําคัญของกฎหมายมีอยู 5 ประการ คือ
1. ตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับใหบุคคลกระทําหรืองดเวนกระทํา
2. เปนคําสั่งหรือขอบังคับของผูมีอํานาจหรือเปนใหญในรัฐนั้น
3. เปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชไดเสมอไปจนกวาจะมีการประกาศยกเลิก
4. เปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชไดทั่วไปกับทุกคนที่อยูภายใตกฎหมาย
5. หากไมปฏิบัติตามจะมีสภาพบังคับคือมีการลงโทษทั้งทางแพงหรือทาง

อาญา
หมายเหตุ คะแนนใหตามความสามารถของการอธิบายของนักศึกษา

ประกอบ
ข้อ . ศาลจะสั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนคนสาบสูญกรณีพิเศษจะตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑอยางไรบาง จงอธิบาย พรอมยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย
เนน 1) ผูมีสวนไดเสีย 2) วันครบกําหนด 3) วันที่จะไปศาล

แนวคาํตอบ หลกักฎหมาย มาตรา 61..........
1. บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
2. ไมมีใครไดรับขาว หรือพบเห็นตัว ติดตอกันเปนเวลา 2 ป นับแต

2.1 วันรบ หรือสงครามสิ้นสุดลง หรือ
2.2 วันที่ยานพาหนะซึ่งบุคคลนั้นโดยสารไป อับปาง สูญหาย ฯลฯ หรือ
2.3 บุคคลนั้นไปอยูในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งซึ่งมีการตายเกิดขึ้น

ตวัอย่างเช่น นายไกและนางไข เปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย
นายไกโดยสารเรือไปเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2540 เพื่อไปประเทศจีน เรือเกิดอับปาง
ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2540 มีคนสูญหายลมตายไปหลายคน รวมทั้งนายไกดวย
นางไข่ในฐานะภริยาชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย สามารถไปรองขอตอ
ศาลไดในวันที่ 6 มกราคม 2542 เพราะจะครบกําหนด 2 ป คือวันที่  มกราคม 
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ข้อ . ผู เยาวคือใคร มีความสามารถในการทํานิติกรรมอยางไรบางตาม
มาตรา 21 มาตรา 22, 23, 24, 25 จงอธิบาย

แนวคาํตอบ หลกักฎหมาย มาตรา 19, 21, 22, 23, 24, 25.....
ผูเยาว คือ ผูที่อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ หรือยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยการ

สมรส ไมวากรณีอายุครบ 17 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
จดทะเบียนสมรส หรืออายุต่ํากวา 17 ป มีเหตุอันสมควร ศาลอนุญาตใหไปจดทะเบียน
สมรส

หลกั ผูเยาวทํานิติกรรมใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ
ธรรมกอน ถาฝาฝนผลจะเปนโมฆียะ

ข้อยกเว้น ผูเยาวสามารถทํานิติกรรมไดโดยลําพัง และมีผลสมบูรณ 4 กรณี
คือ

1) ถาผูไดมาซึ่งสิทธิ หรือหลุดพนจากหนาที่โดยไมมีเงื่อนไข
2) เปนเรื่องที่ผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว
3) ทําสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตตามควรแกฐานานุรูป
4) ทําพินัยกรรมเม่ือมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(LAW 3006)

ข้อ  นางสมศรีกับนายสมยศสมคบกันยักยอกเงินนางสาวศรีนวล จํานวน
50,000 บาท นางสาวศรีนวลไดไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนภายใน 3 เดือน
นับจากวันเกิดเหตุ หลังจากสอบสวนเสร็จแลว พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสรุป
สํานวนและทําความเห็นควรสั่ งฟองนางสมศรีกับนายสมยศสงสํานวนพรอมกับ
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการเห็นวาคดีมีมูลเฉพาะนางสมศรี
เทานั้น พนักงานอัยการจึงยื่นฟองนางสมศรีเพียงคนเดียวเปนจําเลยตอศาลขอให
ลงโทษในความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลช้ันตนหลังจากจําเลยยื่นคําใหการปฏิเสธแลว พนักงาน
อัยการยื่นคํารองขอถอนฟองคดีอาญา ศาลช้ันตนไดถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม
จําเลยแถลงวาไมคัดคาน ศาลช้ันตนจึงมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานอัยการถอนฟอง
คดีอาญาไดโดยนางสาวศรีนวลไมทราบเรื่องการถอนฟองคดีอาญาของพนักงาน
อัยการดังกลาว

ใหวินิจฉัยวา คําสั่งศาลช้ันตนชอบหรือไม พนักงานอัยการและนางสาว-
ศรีนวลมีสิทธิที่จะยื่นฟองนางสมศรีเปนจําเลยตอศาลในความผิดฐานยักยอกดังกลาว
ไดอีกหรือไม

แนวคาํตอบ

ความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 นั้น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 356 บัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความไดจึงเปนความผิด
ตอสวนตัวซึ่งจะถอนฟองในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็ได แมพนักงานอัยการจะยื่น
คํารองขอถอนฟองคดีอาญาภายหลังจําเลยยื่นคําใหการปฏิเสธแลวก็ตาม แตเม่ือ
ศาลช้ันตนไดถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไมและจําเลยแถลงวาไมคัดคานแลว ดังนั้น
การที่ศาลช้ันตนมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองจึงชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 35

การที่พนักงานอัยการถอนฟองคดีอาญาซึ่ งฟองนางสมศรีเปนจําเลยใน

ความผิดฐานยักยอกไปจากศาลแลว พนักงานอัยการจะฟองนางสมศรีเปนจําเลยใน
ความผิดฐานยักยอกดังกลาวอีกไมได ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 36 แตการที่นางสาวศรีนวลไมทราบเรื่องการถอนฟองคดีอาญา
ของพนักงานอัยการนั้น จึงเปนกรณีที่พนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเปนความผิดตอ
สวนตัวไปโดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีอาญา
นั้นใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36(2) ดังนั้น นางสาว-
ศรีนวลยอมมีสิทธิที่จะยื่นฟองนางสมศรีเปนจําเลยในความผิดฐานยักยอกดังกลาว
อีกไดภายในกําหนดอายุความ

ข้อ  นางสาวไขไกโกรธนางสาวกุกไกที่ไปแยงคนรักของตน จึงเขาไปตบ
หนานางสาวกุกไก พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับนางสาวไขไก เปนเงิน
จํานวน 500 บาท ในความผิดฐานใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ตามที่ทาน
ทั้ งสองคนไดยินยอมในจํานวนเงินคาปรับ พรอมกันนั้ นพนักงานสอบสวนไดลง
บันทึกประจําวันไวดวยวา นางสาวไขไกชําระคาเสียหายเปนเงินจํานวน 10,000 บาท
ใหแกนางสาวกุกไกตามที่นางสาวกุกไกเรียกรอง นางสาวไขไกชําระคาปรับ จํานวน
500 บาท เปนที่เรียบรอยและขอชําระคาเสียหายใหแกนางสาวกุกไกภายใน 7 วัน
แตตอมาปรากฏวานางสาวไขไกไมยอมชําระคาเสียหายใหแกนางสาวกุกไก

ดังนี้ นางสาวกุกไกจะแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับนางสาวไขไก
ตอไปหรือไม เพราะเหตุใด

แนวคาํตอบ

การที่นางสาวไขไกและนางสาวกุกไก ตางยินยอมตามจํานวนคาปรับที่
พนักงานสอบสวนกําหนด และนางสาวไขไกผูตองหาไดชําระคาปรับแลว จึงมีผล
ทําใหคดีเลิกกัน คดีนั้ นเปนอันเสร็จเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 38 (1) และสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (3) นางสาวกุกไกซึ่งเปนผูเสียหายจะ
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับนางสาวไขไกอีกตอไปไมได แมนางสาวไขไก
ไมชําระคาเสียหายใหแกนางสาวกุกไก นางสาวกุกไกก็มีสิทธิแตเพียงฟองรองเรียก
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(LAW 3006)

ข้อ  นางสมศรีกับนายสมยศสมคบกันยักยอกเงินนางสาวศรีนวล จํานวน
50,000 บาท นางสาวศรีนวลไดไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนภายใน 3 เดือน
นับจากวันเกิดเหตุ หลังจากสอบสวนเสร็จแลว พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสรุป
สํานวนและทําความเห็นควรสั่ งฟองนางสมศรีกับนายสมยศสงสํานวนพรอมกับ
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการเห็นวาคดีมีมูลเฉพาะนางสมศรี
เทานั้น พนักงานอัยการจึงยื่นฟองนางสมศรีเพียงคนเดียวเปนจําเลยตอศาลขอให
ลงโทษในความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลช้ันตนหลังจากจําเลยยื่นคําใหการปฏิเสธแลว พนักงาน
อัยการยื่นคํารองขอถอนฟองคดีอาญา ศาลช้ันตนไดถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม
จําเลยแถลงวาไมคัดคาน ศาลช้ันตนจึงมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานอัยการถอนฟอง
คดีอาญาไดโดยนางสาวศรีนวลไมทราบเรื่องการถอนฟองคดีอาญาของพนักงาน
อัยการดังกลาว

ใหวินิจฉัยวา คําสั่งศาลช้ันตนชอบหรือไม พนักงานอัยการและนางสาว-
ศรีนวลมีสิทธิที่จะยื่นฟองนางสมศรีเปนจําเลยตอศาลในความผิดฐานยักยอกดังกลาว
ไดอีกหรือไม

แนวคาํตอบ

ความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 นั้น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 356 บัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความไดจึงเปนความผิด
ตอสวนตัวซึ่งจะถอนฟองในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็ได แมพนักงานอัยการจะยื่น
คํารองขอถอนฟองคดีอาญาภายหลังจําเลยยื่นคําใหการปฏิเสธแลวก็ตาม แตเม่ือ
ศาลช้ันตนไดถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไมและจําเลยแถลงวาไมคัดคานแลว ดังนั้น
การที่ศาลช้ันตนมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองจึงชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 35

การที่พนักงานอัยการถอนฟองคดีอาญาซึ่ งฟองนางสมศรีเปนจําเลยใน

ความผิดฐานยักยอกไปจากศาลแลว พนักงานอัยการจะฟองนางสมศรีเปนจําเลยใน
ความผิดฐานยักยอกดังกลาวอีกไมได ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 36 แตการที่นางสาวศรีนวลไมทราบเรื่องการถอนฟองคดีอาญา
ของพนักงานอัยการนั้น จึงเปนกรณีที่พนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเปนความผิดตอ
สวนตัวไปโดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีอาญา
นั้นใหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36(2) ดังนั้น นางสาว-
ศรีนวลยอมมีสิทธิที่จะยื่นฟองนางสมศรีเปนจําเลยในความผิดฐานยักยอกดังกลาว
อีกไดภายในกําหนดอายุความ

ข้อ  นางสาวไขไกโกรธนางสาวกุกไกที่ไปแยงคนรักของตน จึงเขาไปตบ
หนานางสาวกุกไก พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบปรับนางสาวไขไก เปนเงิน
จํานวน 500 บาท ในความผิดฐานใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ตามที่ทาน
ทั้ งสองคนไดยินยอมในจํานวนเงินคาปรับ พรอมกันนั้ นพนักงานสอบสวนไดลง
บันทึกประจําวันไวดวยวา นางสาวไขไกชําระคาเสียหายเปนเงินจํานวน 10,000 บาท
ใหแกนางสาวกุกไกตามที่นางสาวกุกไกเรียกรอง นางสาวไขไกชําระคาปรับ จํานวน
500 บาท เปนที่เรียบรอยและขอชําระคาเสียหายใหแกนางสาวกุกไกภายใน 7 วัน
แตตอมาปรากฏวานางสาวไขไกไมยอมชําระคาเสียหายใหแกนางสาวกุกไก

ดังนี้ นางสาวกุกไกจะแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับนางสาวไขไก
ตอไปหรือไม เพราะเหตุใด

แนวคาํตอบ

การที่นางสาวไขไกและนางสาวกุกไก ตางยินยอมตามจํานวนคาปรับที่
พนักงานสอบสวนกําหนด และนางสาวไขไกผูตองหาไดชําระคาปรับแลว จึงมีผล
ทําใหคดีเลิกกัน คดีนั้ นเปนอันเสร็จเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 38 (1) และสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (3) นางสาวกุกไกซึ่งเปนผูเสียหายจะ
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับนางสาวไขไกอีกตอไปไมได แมนางสาวไขไก
ไมชําระคาเสียหายใหแกนางสาวกุกไก นางสาวกุกไกก็มีสิทธิแตเพียงฟองรองเรียก
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เงินคาเสียหายทางแพงเทานั้น ไมกระทบถึงการเปรียบเทียบคดีอาญาที่พนักงาน
สอบสวนไดดําเนินการไปโดยชอบแลว

ข้อ  นายเอกใชอาวุธปนยิ่งนายโทตาย พอนายโทตามความเปนจริงยื่น
ฟองตอศาลขอใหดําเนินคดีนายเอกฐานฆานายโท ศาลช้ันตนสั่งใหไตสวนมูลฟอง
พอนายโทนําพยานมาสืบช้ันไตสวนมูลฟองเพียงปากเดียว ศาลช้ันตนสั่งวาคดีไมมี
มูลยกฟอง

ตอมาพอนายโทมารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแลวยื่ นฟองตอศาล
ขอใหลงโทษนายเอกฐานฆานายโทอีกครั้งหนึ่ง

ขณะเดียวกัน คดีนี้พนักงานสอบสวน เพิ่งทําการสอบสวนเสร็จ สงสํานวน
ไปใหพนักงานอัยการ พนักงานอัยการยื่นฟองนายเอกตอศาลฐานฟองนายโท

ดังนี้ ใหทานวินิจฉัยวา
(ก) คดีนี้พอนายโทยื่นฟอง ศาลควรวินิจฉัยคดีอยางไร เพราะเหตุใด
(ข) คดีนี้พนักงานอัยการยื่นฟอง ศาลควรวินิจฉัยอยางไร เพราะเหตุใด
แนวคาํตอบ

หลักกฎหมาย ป.วิอาญา มาตรา 39 (4)
“สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป ดังตอไปนี้
(4) มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง”
หลักกฎหมายเรื่อง “ฟองซ้ํา” มีหลักการในการพิจารณา 3 ขอ คือ
(1) ผูถูกฟองเปนคนเดียวกัน
(2) การกระทําที่เปนเหตุใหถูกฟอง เปนการกระทําเดียวกัน
และ (3) มีความพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว (ปจจุบัน แนวคําพิพากษาฎีกา

ยึดเอาคําพิพากษาศาลช้ันตนเปนหลัก)
คดีนี้พอนายโทยื่นฟองนายเอกฐานฆานายโทลูกชาย เม่ือศาลช้ันตนไตสวน

มูลฟองแลวสั่งวาคดีไมมีมูล ยกฟอง เชนนี้ ถือวาศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด
ในความผิดที่ไดฟองแลว (แมนายโทจะยังไมไดมีฐานะเปนจําเลย)

ดังนั้น คดีนี้พอนายโท และคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟองนายเอกฐานฆา
นายโท จึงเปนฟองซ้ํา ตาม ป.วิอาญา มาตรา 39(4) ซึ่งศาลตองพิพากษายกฟอง

ตามแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 925/2500
ข้อ  พ.ต.ต. ปราณนตพบนายมะระผูตองหาซึ่งศาลไดออกหมายจับในคดี

ฆาผูอื่นโดยเจตนากําลังนั่งอยูในบาน ซึ่งนายมะระเปนเจาของบาน พ.ต.ต. ปราณนต
จึงนําหมายจับเขาไปจับนายมะระในบานหลังดังกลาวทันทีโดยไมมีหมายคน

ดังนี้ การจับของพ.ต.ต. ปราณนตชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคาํตอบ

หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 ภายใต
บังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา 94
แหงประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จําคุก หรือคนในที่รโหฐาน หาตัวคนหรือสิ่งของ
ตองมีคําสั่งหรือหมายศาลสําหรับการนั้น

บุคคลที่ตองขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปลอยไปไดก็เม่ือมีหมายปลอย
ของศาล

มาตรา 81 ไมวาจะมีหมายจับหรือไม ก็ตาม หามมิใหจับในที่ รโหฐาน
เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน

มาตรา 92 หามมิ ใหคนในที่ รโหฐานโดยไม มีหมายคนหรือคําสั่ งศาล
เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และในกรณีดังตอไปนี้

(5) เม่ือที่ รโหฐานนั้ นผู จะตองถูกจับเปนเจาของบาน และการจับนั้นมี
หมายจับหรือจับตาม มาตรา 78

วินิจฉัย การที่ พ.ต.ต. ปราณนต เขาไปจับนายมะระในบานของนายมะระ
เปนการจับในที่รโหฐาน การที่ เขาไปจับไดนอกจากตองมีอํานาจในการจับไดแลว
ยังตองทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันวาดวย
การคนในที่รโหฐาน คือ มีหมายคนหรือมีอํานาจที่กฎหมายใหทําการคนในที่รโหฐาน
ไดโดยไมตองมีหมายซึ่ง พ.ต.ต. ปราณนตไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอันวาดวยการคนในที่ รโหฐาน ตามมาตรา 92 (5) แลว
เนื่องจากนายมะระเปนเจาของบานหลังที่ พ.ต.ต. ปราณนต เขาไปจับและการจับของ
พ.ต.ต. ปราณนต มีหมายจับ

ดังนั้น การจับของ พ.ต.ต. ปราณนต ชอบดวยกฎหมาย
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เงินคาเสียหายทางแพงเทานั้น ไมกระทบถึงการเปรียบเทียบคดีอาญาที่พนักงาน
สอบสวนไดดําเนินการไปโดยชอบแลว

ข้อ  นายเอกใชอาวุธปนยิ่งนายโทตาย พอนายโทตามความเปนจริงยื่น
ฟองตอศาลขอใหดําเนินคดีนายเอกฐานฆานายโท ศาลช้ันตนสั่งใหไตสวนมูลฟอง
พอนายโทนําพยานมาสืบช้ันไตสวนมูลฟองเพียงปากเดียว ศาลช้ันตนสั่งวาคดีไมมี
มูลยกฟอง

ตอมาพอนายโทมารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแลวยื่ นฟองตอศาล
ขอใหลงโทษนายเอกฐานฆานายโทอีกครั้งหนึ่ง

ขณะเดียวกัน คดีนี้พนักงานสอบสวน เพิ่งทําการสอบสวนเสร็จ สงสํานวน
ไปใหพนักงานอัยการ พนักงานอัยการยื่นฟองนายเอกตอศาลฐานฟองนายโท

ดังนี้ ใหทานวินิจฉัยวา
(ก) คดีนี้พอนายโทยื่นฟอง ศาลควรวินิจฉัยคดีอยางไร เพราะเหตุใด
(ข) คดีนี้พนักงานอัยการยื่นฟอง ศาลควรวินิจฉัยอยางไร เพราะเหตุใด
แนวคาํตอบ

หลักกฎหมาย ป.วิอาญา มาตรา 39 (4)
“สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป ดังตอไปนี้
(4) มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง”
หลักกฎหมายเรื่อง “ฟองซ้ํา” มีหลักการในการพิจารณา 3 ขอ คือ
(1) ผูถูกฟองเปนคนเดียวกัน
(2) การกระทําที่เปนเหตุใหถูกฟอง เปนการกระทําเดียวกัน
และ (3) มีความพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว (ปจจุบัน แนวคําพิพากษาฎีกา

ยึดเอาคําพิพากษาศาลช้ันตนเปนหลัก)
คดีนี้พอนายโทยื่นฟองนายเอกฐานฆานายโทลูกชาย เม่ือศาลช้ันตนไตสวน

มูลฟองแลวสั่งวาคดีไมมีมูล ยกฟอง เชนนี้ ถือวาศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด
ในความผิดที่ไดฟองแลว (แมนายโทจะยังไมไดมีฐานะเปนจําเลย)

ดังนั้น คดีนี้พอนายโท และคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟองนายเอกฐานฆา
นายโท จึงเปนฟองซ้ํา ตาม ป.วิอาญา มาตรา 39(4) ซึ่งศาลตองพิพากษายกฟอง

ตามแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 925/2500
ข้อ  พ.ต.ต. ปราณนตพบนายมะระผูตองหาซึ่งศาลไดออกหมายจับในคดี

ฆาผูอื่นโดยเจตนากําลังนั่งอยูในบาน ซึ่งนายมะระเปนเจาของบาน พ.ต.ต. ปราณนต
จึงนําหมายจับเขาไปจับนายมะระในบานหลังดังกลาวทันทีโดยไมมีหมายคน

ดังนี้ การจับของพ.ต.ต. ปราณนตชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคาํตอบ

หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 ภายใต
บังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา 94
แหงประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จําคุก หรือคนในที่รโหฐาน หาตัวคนหรือสิ่งของ
ตองมีคําสั่งหรือหมายศาลสําหรับการนั้น

บุคคลที่ตองขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปลอยไปไดก็เม่ือมีหมายปลอย
ของศาล

มาตรา 81 ไมวาจะมีหมายจับหรือไม ก็ตาม หามมิใหจับในที่ รโหฐาน
เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน

มาตรา 92 หามมิ ใหคนในที่ รโหฐานโดยไม มีหมายคนหรือคําสั่ งศาล
เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และในกรณีดังตอไปนี้

(5) เม่ือที่ รโหฐานนั้ นผู จะตองถูกจับเปนเจาของบาน และการจับนั้นมี
หมายจับหรือจับตาม มาตรา 78

วินิจฉัย การที่ พ.ต.ต. ปราณนต เขาไปจับนายมะระในบานของนายมะระ
เปนการจับในที่รโหฐาน การที่ เขาไปจับไดนอกจากตองมีอํานาจในการจับไดแลว
ยังตองทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันวาดวย
การคนในที่รโหฐาน คือ มีหมายคนหรือมีอํานาจที่กฎหมายใหทําการคนในที่รโหฐาน
ไดโดยไมตองมีหมายซึ่ง พ.ต.ต. ปราณนตไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอันวาดวยการคนในที่ รโหฐาน ตามมาตรา 92 (5) แลว
เนื่องจากนายมะระเปนเจาของบานหลังที่ พ.ต.ต. ปราณนต เขาไปจับและการจับของ
พ.ต.ต. ปราณนต มีหมายจับ

ดังนั้น การจับของ พ.ต.ต. ปราณนต ชอบดวยกฎหมาย
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จบนิติศาสตร จะทําอะไรไดบาง

สาํหรบัผูส้าํเรจ็กาศึกษาระดบัปริญญาตรีทางนิติศาสตรส์ามารถประกอบอาชีพ

ได้ดงัต่อไปนี

1. ภาครฐั หรือ ราชการ

1.1 กระทรวงยุติธรรม

ตาํแหน่งผู้พิพากษา ทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีตางๆ
ในศาลที่สังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม คุณสมบัติทั่วไปสําหรับผูที่สมัครสอบเปน
ผูพิพากษาคือ ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร และสอบไล
เนติบัณฑิต รวมทั้งไดปฎิบัติงานทางกฎหมายมาแลวไมนอยกวา 2 ป

นอกจากนียงัมีตาํแหน่งงานอืนๆ ในกระทรวงยุติธรรมที่ รับผู
ที่จบการศึกษาทางนติิศาสตรอีกดวย เชน พนักงานคุมประพฤติ พนกังานพทิักษทรพัย
พนักงานบังคับคดี เปนตน

1.2 สาํนักอยัการสูงสุด

ตาํแหน่งอยัการ ทําหนาที่ในการฟองรองดําเนินคดีผูกระทําผิด
ทางอาญาตอศาล นอกจากนี้ยังเปนตัวแทนของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนิน
คดีในศาล ตรวจสอบสัญญาที่กระทํากับรัฐ และใหความเห็นทางกฎหมายที่รัฐ หรือ
หนวยงานของรัฐไดสอบถามหรือปรึกษาในดานกฎหมาย ฯลฯ คุณสมบัติทั่ วไป
ของผูสมัครสอบตําแหนงพนักงานอัยการเหมือนกับตําแหนงผูพิพากษา

1.3 กระทรวงมหาดไทย

ตาํแหน่งนายตาํรวจสญัญาบตัร นอกจากรบัผูทีส่ําเรจ็จากโรงเรยีน
นายรอยตํารวจสามพรานแลว ยังเปดรับผูจบการศึกษาปริญญาตรีดานกฎหมายเพื่อ
ปฎิบัติหนาที่ในสายสอบสวน และสายปราบปราม

นอกจากนียงัมีตาํแหน่งงานอืนๆ ในกระทรวงมหาดไทยอีก เชน
ปลัดอําเภอ พนักงานที่ดิน นิติกร พัฒนากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฯลฯ

1.4 กระทรวงการคลงั

ตาํแหน่งนิติกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าทีฝ่ายต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ฯลฯ

1.5 กระทรวงกลาโหม

ตาํแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อยัการศาลทหาร นายทหาร

พระธรรมนูญ นายทหารเหล่าสารบรรณ และนายทหารการข่าว หรือเหล่าอืน

ทีทางราชการทหารต้องการ

1.6 กระทรวงทบวงกรมอืนๆ

ตาํแหน่งต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ สําหรับผูที่ จบ
การศึกษาปริญญาตรีทางดานกฎหมาย มีหลายตําแหนง เชน อาจารยมหาวิทยาลัย
ปจจุบันสวนใหญรับระดับปริญญาโท นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่บริหารทั่วไป นิติกร
เจาหนาที่บริหารงานบุคคล เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่พัสดุ

2. ภาครฐัวิสาหกิจ

ผู จบปริญญาตรีทางกฎหมายสามารถปฎิ บัติงานในหนวยงานของ
รัฐวิสาหกิจไดทุกหนวยงานในตําแหนงตางๆ เชน นิติกร เจาหนาที่ฝายกฎหมาย ฯลฯ

3. ภาคเอกชน

ผู จบปริญญาตรีทางกฎหมายสามารถทํางานในภาคเอกชนได เกือบ
ทุกประเภท เชน เจ้าหน้าที ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที ฝ่ายกฎหมาย พนักงาน

เร่งรดัหนีสิน อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั หรือวิทยาลยัเอกชน หรือหากตองการจะ
ประกอบอาชีพสวนตัวก็สามารถประกอบอาชีพเปน ทนายความ ทีปรึกษากฎหมาย

สาํหรบัการทาํงานในภาคเอกชน ควรต้องมีความรู้ทางด้าน

คอมพิวเตอร ์และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษนัน จะ

ทาํให้สามารถปฎิบติังานได้ก้าวหน้ายิงขึน
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นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเปนนิติศาสตรบัณฑิตแลว สนใจจะศึกษาตอทาง
กฎหมาย อาทิเชน ปริญญาโท เนติบณัฑิต หรืออบรมวิชาว่าความ

เนติบณัฑิต
หลักสูตรการเรียนการสอนมีดังนี้

ภาคการศึกษา

ภาคหนึง

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  ข้อ กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง  ข้อ

กฎหมายอาญา ทรัพย-ที่ดิน
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีใน- นิติกรรม-สัญญา
ศาลแรงงาน
กฎหมายภาษีอากร หนี้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ละเมิด
กฎหมายปกครอง ซื้อขาย-เชาทรัพย-เชาซื้อ

ยืม-คํ้าประกัน-จํานํา-จํานอง
ตวัแทน-ประกันภัย-ตัว๋เงนิ-บัญชีเดินสะพดั
หุนสวน-บริษัท
ครอบครัว, มรดก
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายการคาระหวางประเทศ

ภาคสอง

กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ข้อ กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง  ข้อ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลมละลาย
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
วาความและการถามพยาม

การบรรยาย

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา จัดใหมีการบรรยายในแต
ละภาคการศึกษาของการศึกษาเปน ภาคปกติ ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. ของ
วันจันทรถึงวันศุกร และภาคคาํ ระหวางเวลา 17.00-20.00 น. ของวันจันทรถึงวันศุกร
และวันเสาร เวลา 08.00-17.00 น. และการบรรยายภาคทบทวนในแตละภาคการ
ศึกษาของทุกวันอาทิตย ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. โดยมีการถายทอดสดภาพ
และเสียงการบรรยายภาคคํ่าและภาคทบทวนไปยังศูนยตางจังหวัดดวย

อบรมวิชาว่าความ
การฝกอบรมวิชาวาแหงสภาทนายความ แบงออกเปน

ตวัรุ่น

1. ภาคทฤษฎี
สอบภาคทฤษฎีผาน จึงสอบภาคปฏิบัติ

2. ภาคปฏิบัติ
การสอบภาคปฏิบัติ ตองเขารับการฝกอบรมกับสํานักงานทนายความ

หรือจะเลือกฝกกับสภาทนายความก็ได ระยะเวลา 6 เดือน แลวใหหัวหนาสํานักงาน
ทนายความเซ็นรับรองใหคะแนน แลวจึงเขาสอบภาคปฏิบัติ
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ตวัปี

เวลาในการฝกอบรม 1 ป แลวใหหัวหนาสํานักงานทนายความรับรอง แลว
ไปขึ้นทะเบียนสอบกับสภาทนายความ

หลกัฐานสาํคญัในการเข้าสอบ (ตองมีทั้ง 3 ขอ)
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบเสร็จรับเงิน/ตารางสอบไลรายบุคคล
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การรบัตารางสอบไล่รายบุคคล
1. นักศึกษาชนัปีที  รบัทีอาคาร PRB. วิทยาเขตบางนา

2. นักศึกษาชนัปีที  ขึนไป และนักศึกษา PRE - DEGREE

รบัได้ทีอาคาร KLB ชนั 



คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ตวัปี

เวลาในการฝกอบรม 1 ป แลวใหหัวหนาสํานักงานทนายความรับรอง แลว
ไปขึ้นทะเบียนสอบกับสภาทนายความ
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คู่มือแนะแนวการศึกษา
คณะนิตศิาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปีการศึกษา 2558

จัดทาํโดย

หน่วยกิจการนักศกึษา

งานบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง


