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หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑติ (น.บ.) 

 

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย)  นิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.) 

ชือ่ปริญญา (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Laws (LL.B.) 

 

โครงสรา้งหลกัสตูรนติิศาสตรบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ ปีการศกึษา 2560) 

 

จ านวนหน่วยกติ                     139 หน่วยกติ 

โครงสรา้งหลกัสตูร  

   1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                 30 หน่วยกติ 

 กลุม่วชิามนุษยศ์าสตร ์    6 หน่วยกิต 

 กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์     6 หน่วยกิต 

 กลุม่วชิาภาษาไทย    6 หน่วยกิต 

 กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศ    6 หน่วยกิต 

 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    6 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                         103 หน่วยกติ 

  2.1 กลุม่วชิาบงัคบั 94 หน่วยกิต 

  2.2 กลุม่วชิาเลือก  9 หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี  6 หน่วยกติ 

 

หลกัสตูรอนุปรญิญานติิศาสตร์ 

  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

  หมวดวชิาเฉพาะ 74 หน่วยกิต 

  - กลุม่วชิาบงัคบั (ใหเ้รยีนวชิากฎหมายบงัคบัรหสัวชิาที่ข้ึนตน้ดว้ย 1 - 3) 71 หน่วยกิต 

  - กลุม่วชิาเลือก (เลือกเรยีนจากกลุม่วชิาเลือกกฎหมาย)   3 หน่วยกิต 

  หมวดวชิาเลือกเสร ี   3 หน่วยกิต 

                                                                                       รวม 107 หน่วยกติ 
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แผนก าหนดการศึกษา 

หลกัสตูรปรบัปรงุปีการศกึษา 2560 

 

ช ัน้ปีท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1     หน่วยกติ 

THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 3 

 กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศ เลือก 1 วชิา 3 

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ เลือก 1 วชิา 3 

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ เลือก 1 วชิา 3 

LAW 1001 หลกักฎหมายมหาชน  2 

LAW 1002 หลกักฎหมายเอกชน  2 

 

 รวม  16 

 

 

  ช ัน้ปีท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2  หน่วยกติ 

THA 1003 การเตรียมเพ่ือพูดและเขียน   3 

 กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศ เลือก 1 วชิา  3 

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ เลือก 1 วชิา  3 

 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ เลือก 1 วชิา  3 

RAM 1000 ความรูคู้ค่ณุธรรม   3 

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ เลือก 1 วชิา  3 

LAW 1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยนิติกรรมและสญัญา  3 

 

 รวม    21 
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ช ัน้ปีท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1     หน่วยกติ 

LAW 2001  กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยทรพัย ์ 3 

LAW 2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยหน้ี  3 

LAW 2003 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยละเมิด   

 จดัการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได ้  3 

LAW 2004 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง  3 

LAW 2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยซื้อขาย แลกเปล่ียน ให ้ 2 

LAW 2006 กฎหมายอาญา 1  3 

 

 รวม  17 

 

 

  ช ัน้ปีท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 2  หน่วยกติ 

LAW 2007 กฎหมายอาญา 2   3 

LAW 2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยเชา่ทรพัย ์เชา่ซื้อ  

 จา้งแรงงาน จา้งท าของ รบัขน   2 

LAW 2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยยืม ฝากทรพัย ์

 เก็บของในคลงัสินคา้ ประนีประนอมยอมความ การพนนัขนัตอ่  2 

LAW 2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยค า้ประกนั จ านอง จ าน า  2 

LAW 2011 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยตวัแทน นายหนา้   2 

LAW 2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยประกนัภยั   2 

LAW 2013 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยตัว๋เงิน บญัชีเดินสะพดั  2 

.................... วชิาเลือกกฎหมาย  3 

 

 รวม    18 
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ช ัน้ปีท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1     หน่วยกติ 

LAW 3001  กฎหมายอาญา 3 3 

LAW 3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยหุน้ส่วน บริษทั 

 และบริษทัมหาชนจ ากดั  2 

LAW 3003 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครวั  3 

LAW 3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2 

LAW 3005 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 1  3 

LAW 3006 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 1  3 

.................... วชิาเลือกกฎหมาย  3 

 

 รวม  19 

 

 

  ช ัน้ปีท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2  หน่วยกติ 

LAW 3007 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 2   3 

LAW 3008 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา   3 

LAW 3009 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก   3 

LAW 3010 กฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ   2 

LAW 3011 กฎหมายลกัษณะพยาน   2 

LAW 3012 กฎหมายปกครอง   3 

.................... วชิาเลือกกฎหมาย   3 

 

 รวม    19 
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ช ัน้ปีท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1     หน่วยกติ 

LAW 4001  กฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 2 

LAW 4002 การวา่ความและการจดัท าเอกสารกฎหมาย  2 

LAW 4003 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง  3 

LAW 4004 กฎหมายแรงงานและประกนัสงัคม  3 

LAW 4005 หลกัวชิาชีพและจรรยาบรรณนกักฎหมาย  2 

.................... วชิาเลือกเสรี  3 

 

 รวม  15 

 

 

  ช ัน้ปีท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2  หน่วยกติ 

LAW 4006 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา  3 

LAW 4007 นิติปรชัญา   2 

LAW 4008 กฎหมายทีดิ่น   2 

LAW 4009 กฎหมายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 1   2 

LAW 4010 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ   2 

.................... วชิาเลือกเสรี   3 

 

 รวม    14 

 รวม  4  ปี   139 
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แบบตรวจสอบผลการเรยีน หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑติ 

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต (มี 2 กลุ่มวิชา) 
กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด 2.1 กลุ่มวิชากฎหมายบังคับ 94 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ LAW1001 2  LAW3004 2  
1) บังคับเรียน RAM1000 3  LAW1002 2  LAW3005 3  
2) 3  LAW1003 3  LAW3006 3  
2. กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ LAW2001 3  LAW3007 3  
1)  3  LAW2002 3  LAW3008 3  
2) 3  LAW2003 3  LAW3009 3  
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ LAW2004 3  LAW3010 2  
1) 3  LAW2005 2  LAW3011 2  
2) 3  LAW2006 3  LAW3012 3  
4. กลุม่วิชาภาษาไทย LAW2007 3  LAW4001 2  
1) THA1001 3  LAW2008 2  LAW4002 2  
2) THA1003 3  LAW2009 2  LAW4003 3  
5. กลุม่วิชาภาษาต่างประเทศ LAW2010 2  LAW4004 3  
1) 3  LAW2011 2  LAW4005 2  
2) 3  LAW2012 2  LAW4006 3  

 LAW2013 
LAW3001 
LAW3002 

2 
3 
2 

 LAW4007 
LAW4008 
LAW4009 

2 
2 
2 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต LAW3003 3  LAW4010 2  

กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด 2.2 กลุ่มวิชาเลือกกฎหมาย 9 หน่วยกิต 
 3          กระบวนวิชา หน่วยกิต      เกรด  

  3 
หมายเหตุ 
เลือกวิชาใด ๆ ก็ได้ทีเ่ปิดสอนในคณะตา่ง ๆ 
(ยกเว้นวิชากฎหมายที่เปดิสอนส าหรับนักศึกษา
คณะอื่นๆ  
 
 

 
 
 
 
* หมายเหตุ : LAW4011, 
LAW2032 โอนเป็น 
LAW4062 
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ช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร ์

 

1. ทางโทรศพัทติ์ดตอ่ไดท้ี่หมายเลข   0-2310-8170    (หน่วยกิจการนกัศึกษา) 

 0-2310-8173-75   (หน่วยทะเบียนและประเมินผล)

 0-2310-8178       (หน่วยสง่เสรมิพฒันาทางวชิาการ) 

2. ทางเวบ็ไซตข์องคณะนิติศาสตร ์   www.law.ru.ac.th 

3. ทางเฟซบุก๊ของคณะนิติศาสตร ์   www.facebook.com/rulawofficial 

4. ทางไลนข์องคณะนิติศาสตร ์    ID line : @RULAW หรอื 

       QR code :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.law.ru.ac.th/
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ปฏทิินกิจกรรมคณะนิตศิาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

(กรกฎาคม – ตุลาคม 2560) 

 
ระดบัปรญิญาตรี 

ภาค 1 ปีการศกึษา 2560 

(4 ก.ค. – 29 ต.ค. 60) 

วนั/เดอืน/ปี 

ท่ีจดักจิกรรม 
โครงการ/กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ก.พ. - ก.ย. 60 โครงการนกัศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560 นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

3 ก.ค. 60 
โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ คณะนิติศาสตร ์

ปีการศึกษา 2560 
นกัศึกษาช ัน้ปี 1 คณะนิติศาสตร ์

6 ก.ค. 60 โครงการมจัฉิมนิเทศ (นกัศกึษา ป.ตร)ี นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

12 ก.ค. 60 
โครงการ RULAW Moot Court Academy 2017 

(กิจกรรมอบรมการแถลงการณด์ว้ยวาจาในช ัน้ศาลอุทธรณ)์ 
นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

17 ก.ค. 60 โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิติศาสตร ์ นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

19 ก.ค. 60 
กิจกรรมเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน  

โดยศาลภาษีอากรกลาง 

นกัศึกษาคณะนิติศาสตรแ์ละ

ผูส้นใจ 

19 ก.ค. 60 โครงการแนะแนวหลกัสูตรคณะนิติศาสตร ์ นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

25 ก.ค. 60 
โครงการ RULAW Moot Court Academy 2017  

(กิจกรรมการแข่งขนัในรอบ 8 ทมี) 
นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

ก.ค. - ส.ค. 60 

โครงการสปัดาหร์พี 60 

- กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหากฎหมาย 

- กิจกรรมศาลจ าลอง 

- กิจกรรมวางพวงมาลา 

- กิจกรรมนิทรรศการพระราชประวตัิ พระองคเ์จา้รพีฯ 

- กิจกรรมอภิปรายวชิาการ 

- กิจกรรมไหวค้รู 

นกัศึกษาคณะนิติศาสตรแ์ละ

ผูส้นใจ 

4 ส.ค. 60 
โครงการ RULAW Moot Court Academy 2017 

(กิจกรรมการแข่งขนัในรอบชงิชนะเลิศ) 
นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

10 ส.ค. 60 
โครงการอบรมศาลทรพัยส์ินทางปัญญา 

นกัศึกษาคณะนิติศาสตรแ์ละ

ผูส้นใจ 

ต.ค. 59 - ก.ย. 

60  
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการอบรมวธีิการเขียนตอบขอ้สอบกฎหมายแบบอตันยั นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์
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หลกัการตอบขอ้สอบอตันยั 

รองศาสตราจารยป์ระสทิธ์ิ จงวิชติ
(1)

 

นบ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

นบ.ม. จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

วชิากฎหมายเป็นวชิาที่ค่อนขา้งยากและมีความละเอียดออ่น ดงันัน้ จึงเป็นความจ าเป็นที่นกัศึกษาจะตอ้งรูถึ้งวิธี

ศึกษากฎหมายวา่ จะเรยีนกฎหมายอยา่งไรจงึจะไดผ้ลทีสุ่ด กลา่วคือ ไดร้บัความรูม้ากทีสุ่ด และสอบไลไ่ดค้ะแนนดีที่สุด การ

ทีจ่ะสอบใหไ้ดค้ะแนนดีนัน้ไม่ใชข้ึ่นอยูท่ี่ความเฉลียวฉลาดเพียงอยา่งเดียว แตอ่ยูท่ี่การรูจ้กัวธีิศึกษาและวธีิตอบขอ้สอบดว้ย 

ปัญหาจงึเกิดข้ึนวา่ วธิีศึกษากฎหมายใหไ้ดผ้ลดนีัน้มีวธิีการอยา่งไร 

 การทีจ่ะศึกษาวชิากฎหมายใหไ้ดผ้ลดนีัน้ ตอ้งประกอบไปดว้ยสิง่สามประการดงัตอ่ไปน้ี
(2)

 

 1.  ความจดจ า 

     2.  ความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ดจ า 

     3.  การรูจ้กัน าสิง่ที่จดจ าและเขา้ใจนัน้ไปใชไ้ดถู้กตอ้ง  

ความจ า 

 เน่ืองจากวา่ประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ชก้ฎหมายระบบ Civil Law หรือประเทศที่ใชป้ระมวลกฎหมาย ดงันัน้ ตวั

บทกฎหมายจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง จะเห็นไดช้ดัเวลาตอบขอ้สอบ นกัศึกษาจะตอ้งจดจ าตวับทกฎหมายใหไ้ดจ้ึงจะตอบได ้ 

ยกตวัอย่างเช่น ถา้ค าถามเขาถามว่า “การกระท าโดยเจตนาในทางอาญา คืออะไร” นักศึกษาจะตอบค าถามขอ้น้ีได ้

นกัศึกษาจะตอ้งจ าตวับทกฎหมายได ้กล่าวคือ จะตอ้งจ าหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ได ้โดยอาจตอบ

วา่ “การกระท าโดยเจตนาในทางอาญา ไดแ้ก ่การกระท าโดยรูส้กึในการทีก่ระท า และในขณะเดียวกนัผูก้ระท าประสงคต์อ่ผล 

หรอืยอ่มเล็งเห็นผลของการกระท านัน้” ถา้นกัศึกษาจ าตวับทมาตรา 59 ไม่ไดแ้ลว้ ก็จะตอบไม่ได ้เพราะฉะนัน้จึงอาจกล่าว

ไดว้า่ ความจดจ าไม่วา่จะจดจ าตวับทกฎหมาย ค าอธิบายตา่ง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของการศึกษากฎหมาย ถา้ไม่มี

ความจดจ าก็ยากนกัทีจ่ะประสบความส าเร็จ ซึง่เราอาจกลา่วโดยสรุปไดว้า่ บุคคลจะศึกษากฎหมายโดยปราศจากความจดจ า

มิได ้

      มีปัญหาตอ่ไปวา่ นกัศึกษาจะท าอยา่งไรจงึจะจ าตวับทกฎหมายและค าอธิบายของอาจารยไ์ด ้ในเรือ่งน้ีไม่สามารถจะ

วางหลกัเกณฑเ์ป็นการทัว่ไปได ้ทัง้น้ี เพราะสมองของคนเรายอ่มมีความจ า  ไมเ่หมือนกนั บางคนอา่นหนงัสอืในใจเพียง 2-3 

ครัง้ก็จ าได ้บางคนตอ้งอ่านสิบกว่าครัง้จึงจะจ าได ้บางคนตอ้งย่อเป็นหวัขอ้  แลว้ท่องหวัขอ้ส ัน้ ๆ เสร็จแลว้จึงมาอ่าน

รายละเอยีดจากต ารา นอกเหนือไปกวา่นัน้บางคนตอ้งอา่นใหม้ีเสียงดงั ๆ เพ่ือหูของเขาจะไดย้ินจึงจะจดจ าได ้อยา่งไรก็ตาม 

ในเรือ่งท าอยา่งไรจงึจะจ าตวับทกฎหมายและค าอธิบายไดน้ี้เป็นเรือ่งทีน่กัศึกษาจะตอ้งส ารวจตวัของตวัเองวา่ วธิีอยา่งไรจึงจะ

เหมาะสมกบังานอยา่งทีสุ่ดดว้ยการทดลองกบัตวัเอง แลว้เลือกปฏิบตัอิยา่งนัน้  

ความเขา้ใจในสิง่ท่ีจดจ า 

      ในการศึกษากฎหมายนัน้ นอกจากจะตอ้งมีความจดจ าแลว้ นกัศึกษายงัจะตอ้งมีความเขา้ใจดว้ย กล่าวคือ เมื่อ

จดจ าตวับทกฎหมายไดแ้ลว้ ขัน้ตอ่ไปตอ้งท าความเขา้ใจใหไ้ดว้า่ ถอ้ยค าในตวับทกฎหมายนัน้หมายถึงอยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ 

ความผิดฐานลกัทรพัย ์ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บญัญตัิวา่ “ผูใ้ดเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรือที่ผูอ้ื่นเป็นเจา้ของ
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รวมอยูด่ว้ยไปโดยทุจรติ ผูน้ ัน้กระท าความผิดฐานลกัทรพัย”์ ในมาตรา 334 น้ี มีถอ้ยค าที่นกัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจให ้

ได ้อยา่งเชน่ค าวา่ “เอาไป” หมายถึงอะไร หรือวา่ “โดยทุจริต” หมายถึงอะไร จากตวัอยา่งที่กล่าวน้ี ถา้นกัศึกษามีความ

เขา้ใจ นกัศึกษาอาจตอบไดว้า่ “เอาไป” หมายถึง การเอาไปจากการครอบครองของผูอ้ื่น สว่นค าวา่ “โดยทุจริต” หมายถึง 

การแสวงหาประโยชนท์ีม่ิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น หรือกรณีความผิดฐานเจา้พนกังานรบัสินบน

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งมีหลกัวา่ “ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่รฐั สมาชิกสภา

จงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รบั หรือยอมจะรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดส าหรบัตนเอง หรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

เพ่ือกระท าการหรอืไมก่ระท าการอยา่งใดในต าแหน่ง ไม่วา่การนัน้จะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที่” ในมาตรา 149 น้ี มีถอ้ยค า

ทีน่กัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจใหไ้ด ้อยา่งเชน่ค าวา่ “เจา้พนกังาน” หมายถึงผูใ้ด ถา้นกัศึกษามีความเขา้ใจ นกัศึกษาอาจ

อาจตอบไดว้า่ ค าวา่ “เจา้พนกังาน” หมายถึง ขา้ราชการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามกฎหมาย โดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณ

แผน่ดนิประเภทเงินเดอืน หรอืบุคคลทีก่ฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นพิเศษใหม้ีฐานะเป็นเจา้พนกังาน ดงัน้ีเป็นตน้ 

      การเรยีนกฎหมายล าพงัเพียงมีความจดจ าอยา่งเดยีว โดยปราศจากความเขา้ใจนัน้ยอ่มไม่ชว่ยใหน้กัศึกษาสอบไล่

ได ้นกัศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจหลกักฎหมายมาตรานัน้ ๆ ดว้ย จากประสบการณท์ี่ผูเ้ขียนตรวจขอ้สอบมา มีนกัศึกษาบาง

คนจดจ าตวับทกฎหมายได ้แตป่รากฏวา่สอบไม่ผ่าน ทัง้น้ี เพราะนกัศึกษาคนนัน้มีแตค่วามจ า แตข่าดความเขา้ใจ  จึงท าให ้

การวนิิจฉยัปัญหาผิดพลาดไป 

      มีปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจงึจะมีความเขา้ใจตวับทกฎหมายเหลา่นัน้ ในเรือ่งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งอา่นค าอธิบายเสียก่อน

เป็นเบ้ืองตน้วา่ ในมาตราตา่ง ๆ เหล่านัน้ ผูเ้ขียนต าราเขาใหค้ าอธิบายไวว้า่อยา่งไรบา้ง จากนัน้ นกัศึกษาจึงค่อยมาฟังค า

บรรยายจากอาจารย ์ จุดไหนที่ยงัไม่เขา้ใจก็ควรสอบถามอาจารยใ์หช้ว่ยอธิบายให ้เมื่อไดก้ระท าดงัน้ีแลว้ นกัศึกษาก็จะมี

ความเขา้ใจในหลกักฎหมาย  นัน้ ๆ ได ้ 

การรูจ้กัน าสิง่ท่ีจดจ าและเขา้ใจน ัน้ไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 

 ในเรือ่งน้ีหมายความวา่ เมื่อมีความจ าและเขา้ใจแลว้ ตอ้งรูจ้กัน าสิง่ทีจ่ดจ า และเขา้ใจนัน้ไปใชใ้หถู้กตอ้ง หรืออาจจะ

กล่าวไดโ้ดยง่าย ๆ วา่รูจ้กัใชก้ฎหมายใหถู้กตอ้ง กล่าวคือ ตอ้งรูว้า่กรณีใดจึงจะใชก้ฎหมายเรื่องใด ตวัอยา่งเชน่ ความผิด

ฐานลกัทรพัย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ซึ่งมีหลกัส าคญั คือ เป็นการเอาทรพัยไ์ปจากการครอบครองของ

ผูอ้ื่น ความผิดฐานยกัยอกทรพัย ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีหลกัส าคญั คือ เป็นการเบียดบงัทรพัยท์ี่

ตนเองครอบครองโดยทุจริต เพราะฉะนัน้ ถา้ปัญหาเขาถามวา่ การกระท านัน้เป็นความผิดฐานลกัทรพัยห์รือยกัยอกทรพัย์ 

นกัศึกษาตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจรงิทีเ่ขาใหม้าวา่ การครอบครองทรพัยอ์ยูท่ีใ่คร อยูท่ีจ่  าเลยหรือผูเ้สียหาย ถา้ทรพัยน์ัน้อยู่

ทีผู่เ้สยีหาย จ าเลยเอาไปจากการครอบครองของผูเ้สยีหาย นกัศึกษาตอ้งน ามาตรา 334 มาใชต้อบ กล่าวคือ การกระท าของ

จ าเลยมีความผิดฐานลกัทรพัย ์แตถ่า้หากวา่ทรพัยน์ัน้อยูท่ี่จ  าเลย โดยจ าเลยครอบครองอยู ่และจ าเลยไดเ้บียดบงัเอาไวโ้ดย

ทุจรติ ในกรณีน้ีตอ้งน ามาตรา 352 มาใชต้อบ กลา่วคือ การกระท าของจ าเลยมีความผิดฐานยกัยอกทรพัย ์

 ปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจึงจะเอาสิ่งที่จดจ าและเขา้ใจไปใชไ้ดถู้กตอ้ง ในเรื่องน้ีข้ึนอยูก่บัตวันกัศึกษาเองวา่ นกัศึกษามี

ความขยนัหมัน่เพียรอา่นหนงัสอืไดม้ากนอ้ยเพียงใด ถา้นกัศึกษาอา่นหนงัสอืมาก และจ าอุทาหรณใ์นหนงัสือค าบรรยายไดด้ี 

ก็จะท าใหน้กัศึกษาใชก้ฎหมายทีต่นจดจ าและเขา้ใจโดยถูกตอ้ง 

 ทีก่ลา่วมาน้ี เป็นเรื่องทัว่ ๆ ไปของการที่จะศึกษาวชิากฎหมายใหไ้ดผ้ลดีวา่ จะตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง ตอ่ไปน้ี 

ผูเ้ขียนจะกลา่วถึงทศันะบางประการเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนและการเตรียมตวัก่อนสอบ โดยอาศยัจากประสบการณใ์น

สมยัทีผู่เ้ขียนเองเรยีนอยูท่ีม่หาวทิยาลยัรามค าแหงน้ี 
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1.  การลงทะเบียน            

ก่อนลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาควรตรวจสอบดูวนั เวลาสอบใหด้ีวา่ วิชาที่จะลงทะเบียนนัน้ วิชาไหน สอบวนัใด 

ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากวนัเวลาสอบตรงกนั ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่นกัศึกษาได ้ การจดัตารางสอบนัน้

ควรจดัใหม้ีวนัสอบหา่งกนัพอสมควรเทา่ที่จะเป็นไปได ้อยา่งเชน่ สอบวนัแลว้เวน้ไปอีก 2-3 วนั จึงสอบอีก เป็นตน้ ที่ท า

เชน่น้ีก็เพ่ือวา่ ชว่งระยะเวลา 2-3 วนั วนัทีเ่วน้ไปนัน้ นกัศึกษาจะไดม้ีเวลาทบทวนวชิาทีจ่ะตอ้งสอบตอ่ไปใหม้ีความพรอ้มและ

เกิดความมัน่ใจยิง่ข้ึน 

ในจ านวนวชิาทีล่งทะเบียนนัน้ ควรจดัวชิาทีย่ากสลบักบัวชิาทีง่่าย ไมค่วรลงทะเบียนวชิาที่มีความยากทัง้หมด ควรที่

จะสลบักนัไป เพราะถา้นกัศึกษาลงวชิาที่ยากทัง้หมด บงัเอิญสอบไม่ผ่าน นกัศึกษาจะเสียก าลงัใจและเกิดความเบ่ือหน่ายไม่

อยากเรยีน 

2.  การเตรียมตวัสอบ 

การสอบไลใ่นแตล่ะภาคนัน้เป็นการวดัผลวา่ นกัศึกษามีความรูด้ีพอที่จะผ่านไดห้รือไม่ ในแตล่ะวชิา ดงันัน้ จึงเป็น

ความจ าเป็นที่นกัศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมตวัใหพ้รอ้มอยู่เสมอ ในการเตรียมตวัก่อนสอบน้ีผูเ้ขียนขอแยกพิจารณา

ดงัตอ่ไปน้ี 

2.1  การอา่นค าอธิบาย 

ในการอา่นค าอธิบายหรือต ารากฎหมายนัน้ นกัศึกษาควรลงมืออา่นตัง้แตเ่น่ิน ๆ อาจจะเป็นตัง้แตว่นัแรกที่

เปิดเรียนหรือก่อนเปิดเรียนก็ได  ้ และก็ตอ้งอ่านสม า่เสมอทุกวนั เพราะวิชากฎหมายนัน้ ถา้ไม่อ่านสกัสามวนัอาจลืมได ้

นกัศึกษาไมค่วรไปอา่นเอาตอนกอ่นสอบสองวนัหรอืสามวนั เพราะการจดจ าหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ของกฎหมายอาจจะไมแ่ม่นย า

เหมือนกบัการทีน่กัศึกษาอา่นแตเ่น่ิน ๆ สม า่เสมอทุกวนั 

เก่ียวกบัการอา่นค าอธิบายน้ี มีขอ้ที่อยากจะแนะน านกัศึกษาวา่ ในการอา่นแตล่ะวชิานัน้ นกัศึกษาควรโนต้ยอ่

หลกัเกณฑข์องกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นหลกัทัว่ไป ขอ้ยกเวน้หรือสิ่งที่ส าคญัไวใ้นสมุดตา่งหาก ทัง้น้ี เพ่ือความสะดวกของ

นกัศึกษาเองในวนัทีจ่ะทบทวนกอ่นการสอบไล ่

มีปัญหาวา่จะตอ้งอา่นค าอธิบายสกัก่ีเที่ยวจึงจะมีความจดจ าและสอบได ้ในเรื่องน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ การอ่าน

ค าอธิบายนัน้ ยิ่งอา่นมากเที่ยวเทา่ใดยิ่งเป็นการดี เพราะยิ่งอา่นมากเที่ยวยิ่งจ าไดแ้ม่นย าไม่มีลืม ผูเ้ขียนเองในสมยัที่เรียน

อยูน่ ัน้ ในแตล่ะวชิาผูเ้ขียนจะตอ้งอา่นหนงัสือไม่ต า่กวา่ 5 เที่ยว จึงจะมีความจดจ าได ้ทัง้น้ีเพราะเหตุวา่ ผูเ้ขียนเองไม่ไดม้ี

มนัสมองอนัเลอเลิศทีอ่า่นเทีย่วเดยีวแลว้จ าได ้ดงันัน้ ผูเ้ขียนจงึอาศยัความขยนัมากเป็นพิเศษ คือ ตอ้งอา่นถึง 5 เที่ยวจึงจะ

จ าได ้กลา่วโดยสรุป การอา่นค าอธิบายควรอา่นแตเ่น่ิน ๆ สม า่เสมอทุกวนั และอา่นหลาย ๆ เทีย่ว 

2.2  การทอ่งตวับทกฎหมาย 

ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ ตวับทกฎหมายมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการตอบขอ้สอบ เพราะถา้นกัศึกษาจดจ าตวับท

กฎหมายไดแ้ม่น ย่อมตอบขอ้สอบไดค้ะแนนดี ดงันัน้ นกัศึกษาจึงมีความจ าเป็นตอ้งท่องเพ่ือใหจ้ าใหไ้ด ้การทอ่งตวับท

กฎหมายนัน้ ควรกระท าควบคู่ไปกบัการอา่นค าอธิบาย ค าวา่ “ควบคู่” ในที่น้ีมิไดห้มายความวา่ ท าพรอ้มกนัในเวลา

เดยีวกนั แตห่มายความวา่ การทอ่งตวับทนัน้ควรทอ่งเสียแตเ่น่ิน ๆ โดยท าสลบักนักบัการอา่นค าอธิบาย ตวัอยา่งเชน่ วนั

หน่ึง ๆ แบง่เวลา 3 ชัว่โมง ส าหรบัอา่นค าอธิบาย อีก 1 ชัว่โมงส าหรบัการทอ่งตวับท ท าเชน่น้ีสม า่เสมอทุกวนั ไม่ควรทอ่ง

เอาตอนใกลส้อบ เพราะนกัศึกษาอาจจะจ าไม่ไดห้รือจ าไดแ้ตไ่ม่แม่นย า เมื่อจ าหลกักฎหมายไม่แม่นย าแลว้ นกัศึกษาอาจจะ

วนิิจฉยัปัญหาขอ้สอบผิดพลาดไป 
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มีปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจงึจะทอ่งตวับทกฎหมายและจ าไดแ้มน่ย า ในเรื่องน้ีผูเ้ขียนขอแนะน าวา่ นกัศึกษาควรใช ้

ความขยนัหมัน่เพียรและความอดทนมากเป็นพิเศษ การทอ่งตวับทเทีย่วแรก ๆ อาจจะจบัไม่ค่อยได ้แตข่อใหพ้ยายามตอ่ไป 

โดยทอ่งหลาย ๆ เทีย่ว จนกวา่จะทอ่งได ้การทอ่งตวับทนัน้ไม่ควรจ ากดัสถานที่ เชน่ นกัศึกษาบางตนคิดวา่ การทอ่งตวับท

กฎหมายควรทอ่งในสถานทีท่ีส่งบเงียบวเิวกวงัเวง จงึจะท าใหเ้กิดสมาธิและจดจ าได ้ความจริงไม่ควรคิดเชน่นัน้ การทอ่งตวั

บทกฎหมายอาจทอ่งไดใ้นสถานทีบ่างแหง่ แมจ้ะไมใ่ชส่ถานทีท่ี่สงบเงียบ ถา้หากวา่เรามีสมาธิก็อาจทอ่งได ้ตวัอยา่งเชน่ บน

รถโดยสารประจ าทางหรอืในหอ้งเรยีนระหวา่งทีร่อฟังค าบรรยายจากอาจารย ์ดงัน้ีเป็นตน้ 

วธีิการทอ่งตวับทกฎหมายเพ่ือที่จะใหจ้ าไดแ้ม่นย านัน้ นกัศึกษาอาจจะใชว้ธีิการที่แตกตา่งกนัออกไป แลว้แต่

วา่ใครจะถนดัวธิีใด บางคนอาจจะทอ่งตวับทกฎหมายโดยแยกหลกัเกณฑอ์งคป์ระกอบเป็นขอ้ ๆ ตวัอยา่งเชน่ ความผิดฐาน

ลกัทรพัยต์ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 อาจจะทอ่งโดยจ าหลกัเกณฑเ์ป็นขอ้ ๆ วา่ ความผิดฐานลกัทรพัยม์ี

องคป์ระกอบ คือ 

1)  เอาไป 

2)  ทรพัยข์องผูอ้ืน่หรอืทีผู่อ้ืน่เป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย 

3)  โดยเจตนาทุจรติ 

แต่บางคนอาจจะใชว้ธิีท่องจ าแบบนกแกว้นกขุนทอง กล่าวคือ ทอ่งทุกตวัอกัษร เช่น ตามตวัอย่างขา้งตน้ 

อาจจะทอ่งวา่ ความผิดฐานลกัทรพัยม์ีหลกักฎหมายบญัญตัิวา่ “ผูใ้ดเอาทรพัยข์องผูอ้ื่นหรือที่ผูอ้ื่นเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย

ไปโดยทุจรติ ผูน้ ัน้กระท าความผิดฐานลกัทรพัย”์ 

การทอ่งจ าแบบนกแกว้นกขุนทองน้ีมีสว่นดคีือวา่ การทอ่งจ าแบบน้ีถา้เราสามารถทอ่งไดห้มดทัง้มาตรา เราจะ

จ าขอ้ความไดห้มดโดยไมต่กหลน่ถอ้ยค าหรอืขอ้ความทีส่  าคญัไปเลย แตถ่า้นกัศึกษาใชว้ธิีทอ่งจ าแบบแยกองคป์ระกอบเป็น

ขอ้ ๆ ถา้นกัศึกษาเกิดหลงลืมองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หน่ึงไป ก็จะท าใหข้าดสาระส าคญัในมาตรานัน้ ๆ ซึ่งอาจจะท าใหไ้ด ้

คะแนนไมด่ ี

มีปัญหาตอ่ไปวา่ ในกรณีที่หลกักฎหมายมีหลกัเกณฑอ์ยูห่ลายขอ้ เราจะมีวิธีการในการจดจ าหลกัเกณฑ์

เหล่านัน้ท ัง้หมดไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ โทษในทางอาญานัน้ ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญตัิไวใ้นมาตรา 18 วา่ โทษ

ส าหรบัลงแกผู่ก้ระท าความผิดมีดงัน้ี 

(1)  ประหารชวีติ 

(2)  จ าคุก 

(3)  กกัขงั 

(4)  ปรบั 

(5)  รบิทรพัยส์นิ 

ตามตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ โทษในทางอาญามีอยูด่ว้ยกนัทัง้หมด 5 อยา่ง บางครัง้นกัศึกษาอาจจะจ าไม่ได ้

ท ัง้หมด จงึมีปัญหาวา่ท าอยา่งไรจงึจะจ าไดค้รบทัง้ 5 อยา่ง ในเรือ่งน้ีนกัศึกษานิติศาสตรอ์าวุโสหลายทา่นเคยใหค้ าแนะน าไว ้

วา่ ใหน้กัศึกษายอ่ขอ้ความในแตล่ะขอ้ใหเ้ป็นค าค าเดยีว แลว้น าค ายอ่ค าเดยีวนัน้มาตอ่กนัเขา้เป็นขอ้ความใหมก็่จะชว่ยในการ

จดจ าไดท้ ัง้หมด จากตวัอยา่งขา้งตน้เราอาจยอ่ไดด้งัน้ี 

(1)  ค าวา่ “ประหารชวีติ” ยอ่เป็นค าค าเดยีวไดเ้ป็น “ป” 

(2)  ค าวา่ “จ าคุก” ยอ่เป็นค าค าเดยีวไดเ้ป็น “จ” 

(3)  ค าวา่ “กกัขงั” ยอ่เป็นค าค าเดยีวไดเ้ป็น “ก” 

(4)  ค าวา่ “ปรบั” ยอ่เป็นค าค าเดยีวไดเ้ป็น “ป” 

(5)  ค าวา่ “รบิทรพัยส์นิ” ยอ่เป็นค าค าเดยีวไดเ้ป็น “ร” 

จากนัน้ใหน้ าค ายอ่ค าเดยีวของแตล่ะขอ้มาเรยีงเป็นขอ้ความใหมก็่จะไดว้า่ 
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ป   จ   ก   ป   ร   อา่นวา่      ปะ – จก – ปอน 

เมื่อมายอ่เป็นขอ้ความใหมแ่ลว้ ก็จะชว่ยใหน้กัศึกษาจ าหลกัเกณฑ ์หรือองคป์ระกอบไดท้ ัง้หมด อยา่งไรก็ตาม 

ในเวลาตอบขอ้สอบ นกัศึกษาตอ้งไปขยายความเอาเองวา่ค ายอ่แต่ละค านัน้มาจากขอ้ความวา่อยา่งไร เช่น  ตามตวัอยา่ง

ขา้งตน้ ขอ้ความใหมท่ีว่า่ “ปจกปร” นัน้ มาจากขอ้ความดงัตอ่ไปน้ี 

ป  มาจาก  ประหารชวีติ 

จ  มาจาก  จ าคุก 

ก  มาจาก  กกัขงั 

ป  มาจาก  ปรบั 

ร  มาจาก  รบิทรพัยส์นิ 

ทีก่ลา่วมาน้ีเป็นวธีิการทอ่งจ าตวับทกฎหมาย ในกรณีทีม่าตรานัน้ ๆ วางหลกัเกณฑห์รือองคป์ระกอบเป็นหลาย 

ๆ ขอ้ ส าหรบัวิชาที่ตอ้งใชป้ระมวลกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม วธีิการเช่นน้ียอ่มน าไปใชไ้ดก้บัวชิาอื่น ๆ ถึงแมว้า่จะไม่ไดใ้ช ้

ประมวลกฎหมายก็ตาม ตวัอยา่งเชน่ วชิา LW 403 กฎหมายระหวา่งประเทศ แผนกคดีเมือง ซึ่งสว่นใหญ่จะมีหลกัเกณฑ์

ตา่ง ๆ หลายประการ ดงันัน้ การที่นกัศึกษาจะจ าหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ไดท้ ัง้หมด นกัศึกษาก็อาจน าวธีิการที่กล่าวมาขา้งตน้ 

เป็นเครือ่งชว่ยในการทีจ่ะจดจ าหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ได ้

ตวัอยา่งเชน่ ถา้ค าถามเขาถามวา่ “จงอธิบายหลกัการก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้” ในการที่จะตอบค าถาม

ขอ้น้ี นกัศึกษาจะตอ้งรูว้า่การก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้ มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไรบา้ง สมมติวา่ การก าหนดเสน้เขตแดนในล า

น า้มีหลกัเกณฑด์งัน้ีคือ 

1.  ใหต้ลิ่งของรฐัใดรฐัหน่ึงเป็นเสน้เขตแดน 

2.  ใชเ้สน้ก่ึงกลางของล าน า้เป็นเสน้เขตแดน 

3.  ใหใ้ชร้อ่งน า้ลึกทีใ่ชใ้นการเดนิเรอืเป็นเสน้เขตแดน 

ในการทีจ่ะจ าหลกัเกณฑไ์ดท้ ัง้หมด นกัศึกษาอาจจ าเอาวธีิการที่กล่าวขา้งตน้มาใช ้กล่าวคือ ยอ่ขอ้ความที่ยาว

ใหเ้ป็นค าค าเดยีวหรือสองค า จากนัน้น าค ายอ่มาตอ่กนัใหไ้ดใ้จความตามความเขา้ใจของนกัศึกษาเองหรืออาจเรียกวา่  เป็น

โคด้ลบัของนกัศึกษาเอง เชน่ จากตวัอยา่งขา้งตน้เราอาจจะยอ่ไดเ้ป็นดงัน้ี 

1.  ขอ้ความทีว่า่ “ใหต้ลิ่งของรฐัใดรฐัหน่ึงเป็นเสน้เขตแดน” ยอ่ไดเ้ป็น ตลิ่ง 

2.  ขอ้ความทีว่า่ “ใชเ้สน้ก่ึงกลางของล าน า้เป็นเสน้เขตแดน” ยอ่ไดเ้ป็น ก่ึงกลาง 

3.  ขอ้ความทีว่า่ “ใหใ้ชร้อ่งน า้ลึกทีใ่ชใ้นการเดนิเรอืเป็นเสน้เขตแดน” ยอ่ไดเ้ป็น รอ่งน า้ 

เมื่อน าค ายอ่มาตอ่กนัเขา้จะเกิดเป็นขอ้ความใหมว่า่ ตลิ่งก่ึงกลางรอ่งน า้ ในการทอ่ง นกัศึกษาก็ทอ่งแตเ่พียงวา่ 

หลกัเกณฑใ์นการก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้มีดงัน้ี คือ ตลิ่งก่ึงกลาง รอ่งน า้ สว่นในเวลาเขียนตอบขอ้สอบนกัศึกษาตอ้งไป

ขยายความเอาเองวา่ ค าไหนมาจากขอ้ความวา่อยา่งไร อยา่งเชน่ตวัอยา่งขา้งตน้ ขอ้ความใหม่ที่วา่ “ตลิ่งก่ึงกลางรอ่งน า้” 

นัน้ มาจากขอ้ความดงัตอ่ไปน้ี 

ตลิ่ง มาจากขอ้ความวา่  “ใหต้ลิ่งของรฐัใดรฐัหน่ึงเป็นเสน้เขตแดน” 

ก่ึงกลาง มาจากขอ้ความวา่  “ใชเ้สน้ก่ึงกลางของล าน า้เป็นเสน้เขตแดน” 

รอ่งน า้ มาจากขอ้ความวา่  “ใหใ้ชร้อ่งน า้ลึกทีใ่ชใ้นการเดนิเรอืเป็นเสน้เขตแดน” 

วธีิการทีก่ลา่วมาน้ี จะเป็นเครือ่งมือชว่ยนกัศึกษาในอนัที่จะจดจ าหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ไดท้ ัง้หมด โดยไม่ตกหล่น

เลยแมแ้ตน่อ้ย 

2.3  การอา่นค าพิพากษาฎีกา 

ถึงแมว้า่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ใชร้ะบบประมวลกฎหมายก็ตาม แต่ค าพิพากษาฎีกาก็นบัวา่มี

ความส าคญัไมน่อ้ย เพราะค าพิพากษาฎีกานัน้ถือไดว้า่ เป็นการใชก้ฎหมายของศาลสูงและค าพิพากษาฎีกาบางเรื่องเป็นการ

ตคีวามตวับทกฎหมายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงันัน้ นกัศึกษาควรศึกษาไวเ้พ่ือใหรู้ว้า่ศาลฎีกาไดว้างบรรทดัฐานในเรือ่งนัน้ ๆ ไวว้า่



 

คู่มือแนะแนวการศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

 

14 

 

อยา่งไรบา้ง  ในหนงัสอืค าอธิบายกฎหมาย ผูเ้ขียนมกัจะยกตวัอยา่งค าพิพากษาฎีกาเอาไว ้นกัศึกษาควรยอ่ค าพิพากษาฎีกา

ที่ส าคญั ๆ และเป็นฎีกาที่แปลก ๆ เอาไวใ้นสมุดตา่งหาก เพ่ือความสะดวกในการทบทวนก่อนสอบ การอา่นค าพิพากษา

ฎีกานัน้ นกัศึกษาจะตอ้งจ าขอ้เท็จจรงิ เหตุผล พรอ้มทัง้ค าวนิิจฉยัของศาลฎีกาใหไ้ด ้ทัง้น้ีเพ่ือน าเอาเหตุผลและค าวนิิจฉยัไป

ใชอ้า้งองิเวลาตอบขอ้สอบ 

2.4  การฝึกหดัตอบขอ้สอบ 

เมื่อนกัศึกษาอา่นค าอธิบายเขา้ใจและทอ่งตวับทกฎหมายไดแ้ลว้ นกัศึกษาควรทดลองฝึกหดัตอบขอ้สอบดูวา่ 

ค าอธิบายทีอ่า่นหรอืตวับททีท่อ่งมานัน้ ถา้เขา้สอบจรงิ ๆ จะพอท าไดห้รอืไม ่และถา้ท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด ทัง้น้ี โดยการน า

ขอ้สอบเก่า ๆ มาลองฝึกตอบและลองจบัเวลาดูวา่ ใชเ้วลาในการเขียนค าตอบมานอ้ยแค่ไหน เพ่ือเป็นการฝึกฝนตนเองให ้

เกิดความช านาญกอ่นการสอบไลจ่ะมาถึง  

วิธีตอบขอ้สอบวิชากฎหมายแบบอตันยั 

 ดงัไดก้ลา่วแลว้วา่ การสอบไลใ่นแตล่ะภาคนัน้เป็นการวดัผลวา่ นกัศึกษามีความรูด้ีพอที่จะผ่านไดห้รือไม่ และการ

ทีจ่ะทราบวา่นกัศึกษาคนใดมีความรูด้หีรอืไม ่ก็โดยการพิจารณาตอบขอ้สอบ มีนกัศึกษาหลายคนที่จริง ๆ แลว้มีความรูว้ชิา

กฎหมายดี แตอ่าจสอบไล่ตก ทัง้น้ี เพราะนกัศึกษาเหล่านัน้ไม่เขา้ใจวธิีการตอบขอ้สอบ การที่ไม่รูจ้กัวธีิตอบนัน่เองจึงเป็น

เหตุใหไ้ม่สามารถแสดงใหอ้าจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบทราบไดว้า่  เขาไดม้ีวิชาความรูพ้อที่จะสอบไล่ได ้ดงันัน้ นกัศึกษาจึง

จ าเป็นตอ้งรูว้า่ วธีิการตอบขอ้สอบวชิากฎหมายที่ถูกตอ้งนัน้เขาท ากนัอยา่งไร ส าหรบัวธิีการตอบขอ้สอบวชิากฎหมายแบบ

อตันยั ผูเ้ขียนขอแยกพิจารณาดงัตอ่ไปน้ี คือ 

1.  การตอบค าถามประเภทความจ าและความเขา้ใจ 

2.  การตอบค าถามประเภทอุทาหรณห์รอืปัญหาตุก๊ตา  

 

1.  การตอบค าถามประเภทความจ าและความเขา้ใจ 

ค าถามประเภทความจ าและความเขา้ใจนัน้ สว่นมากผูอ้อกขอ้สอบประสงคจ์ะใหน้กัศึกษาอธิบายอยา่งละเอียดใน

ปัญหาทีถ่าม เชน่ ถามวา่ เจตนาในทางอาญาคืออะไร หรือค าถามที่วา่ การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในทางแพ่ง 

ทา่นเขา้ใจวา่อยา่งไร หรือค าถามที่วา่ใหน้กัศึกษาอธิบายความผิดฐานปลอมเอกสาร หรือค าถามที่ถามความแตกต่าง

เก่ียวกบัหลกักฎหมายสองเรือ่งทีม่ีความคลา้ยคลึงกนั เชน่ ถามวา่ ลกัทรพัยก์บัยกัยอกทรพัยต์า่งกนัอยา่งไร เป็นตน้ 

ส าหรบัค าถามประเภทความจ าและความเขา้ใจน้ีมีวธิีการตอบ คือ ในเบ้ืองตน้นกัศึกษาจะตอ้งยกหลกักฎหมาย

ในเรือ่งนัน้ ๆ กอ่นวา่ ในเรือ่งนัน้มีหลกักฎหมายบญัญตัิไวอ้ยา่งไรบา้ง จากนัน้ใหน้กัศึกษาอธิบายถอ้ยค าของกฎหมายโดย

อธิบายอยา่งละเอียด พรอ้มทัง้ยกอุทาหรณป์ระกอบ สว่นค าถามประเภทวา่ ถามความแตกตา่งเก่ียวกบัหลกักฎหมายสอง

เรื่องที่มีความคลา้ยคลึงกนันัน้มีวิธีการตอบ คือ ใหน้กัศึกษายกหลกักฎหมายของแต่ละเรื่องลงไว ้จากนัน้อธิบายอย่าง

ละเอยีด โดยเนน้ถึงความแตกตา่งระหวา่งเรือ่งทัง้สองนัน้ พรอ้มทัง้ยกอุทาหรณป์ระกอบ  

2.  การตอบค าถามประเภทอทุาหรณห์รือปัญหาตุก๊ตา 

การตอบค าถามประเภทอุทาหรณห์รอืปัญหาตุก๊ตา จะตอ้งประกอบ ดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปน้ี 

2.1  หลกักฎหมาย 

2.2  การวนิิจฉยั 

2.3  สรุป  
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2.1  หลกักฎหมาย 

ในการตอบขอ้สอบแบบอตันยันัน้ ประการแรกสุดนกัศึกษาควรยกหลกักฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาที่

ถามข้ึนไวก้อ่นวา่ ในเรือ่งนัน้ ๆ มีหลกักฎหมายบญัญตัไิวอ้ยา่งไรบา้ง นอกจากนัน้ในบางวชิา เชน่ LW 207 หรือ LW 301 

นกัศึกษาควรแยกองค์ประกอบและอธิบายองคป์ระกอบในมาตรานัน้ ๆ ดวัย ทัง้น้ี เพ่ือแสดงใหอ้าจารยผ์ูต้รวจเห็นว่า 

นกัศึกษามีความรูเ้พียงพอที่จะสอบผ่านได ้ในส่วนของหลกักฎหมายน้ี นกัศึกษาจะไดค้ะแนนมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัว่า 

นกัศึกษาจ าไดแ้ม่นมากนอ้ยเพียงใด ถา้นกัศึกษาเขียนหลกักฎหมายลงในกระดาษค าตอบมีขอ้ความตรงกนักบัที่ประมวล

กฎหมายบญัญตัิเอาไว ้นกัศึกษาก็จะไดค้ะแนนมาก ถา้มีขอ้ความใกลเ้คียงบา้งคะแนนก็จะลดหลัน่ลงมา ถา้นกัศึกษาเขียน

หลกักฎหมายผิด (สรา้งหลกักฎหมายข้ึนเอง) ในกรณีน้ีก็จะไมไ่ดค้ะแนนเลย 

อน่ึง ขอใหน้กัศึกษาพึงจดจ าไวว้า่ ถา้นกัศึกษาไม่แน่ใจในเลขมาตราก็ไม่ควรใส่ลงไป เพราะถา้ใส่เลข

มาตราผิดไป อาจจะถูกหกัคะแนนได ้ถา้ไม่แน่ใจเลขมาตราดงักล่าวควรเขียนเพียงวา่ “หลกักฎหมาย ส าหรบัเรื่องน้ีมีวา่ 

........................” เทา่น้ีก็เป็นการเพียงพอแลว้  

2.2  การวินิจฉยั 

ส าหรบัขัน้ตอนที่สอง ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการวินิจฉยัน้ี หมายถึง การปรบัขอ้เท็จจริงใหเ้ขา้กบัหลกั

กฎหมาย โดยนกัศึกษาควรพิจารณาดูวา่ ขอ้เท็จจริงตามอุทาหรณท์ี่ใหม้านัน้ ปรบัเขา้กบัหลกักฎหมายที่ยกข้ึนไวห้รือไม่ ที่

ไมไ่ดเ้พราะขาดองคป์ระกอบขอ้ใด ซึง่นกัศึกษาจะตอ้งคอ่ย ๆ ปรบัเป็นตอน ๆ ไป  

2.3  สรปุ 

ในการตอบขอ้สอบ เมื่อนกัศึกษายกหลกักฎหมายข้ึนอา้งตามขัน้ตอนที่ 1 และนกัศึกษาไดป้รบัขอ้เท็จจริง

กบัขอ้กฎหมายตามขัน้ตอนที่ 2 เสร็จแลว้ ตอ่ไปก็มาถึงขัน้ตอนที่ 3 คือ การสรุป ขัน้ตอนน้ี หมายความวา่ เมื่อ ยก

กฎหมายนัน้มาปรบัแกข้อ้เท็จจรงิทีเ่กิดข้ึนแลว้ จะมีผลในทางกฎหมายอยา่งไร เชน่ เป็นความผิดหรือไม่ ตอ้งรบัผิดหรือไม ่

หรอืรบัผิดเพียงใด ดงัน้ี   เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการสรุปน้ีมีความส าคญัมากเหมือนกนั เพราะเป็นจุดที่อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบตอ้งการทราบวา่ 

ค าตอบของนกัศึกษาจะลงเอยรูปแบบใด มีนกัศึกษาบางคนหลงลืมขัน้ตอนน้ีไปโดยตอบมาเฉพาะขัน้ตอนที่ 1 และขัน้ตอนที ่

2 ซึง่อาจถูกหกัคะแนนไปบา้ง 

ที่กล่าวมาทัง้ 3 ขัน้ตอนน้ี เป็นวธิีการตอบค าถามประเภทอุทาหรณห์รือตุก๊ตา ซึ่งผูเ้ขียนขอน าตวัอยา่ง

ค าถามและวธิีการตอบ เพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาไดน้ าไปทดลองฝึกตอบดูดงัน้ี 

ค าถาม นายชงิชยัยืน่ค ารอ้งขอจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิทีด่นิ แตน่ายไพโรจนเ์จา้พนกังานที่ดินไม่ยอมจด

ทะเบียนให ้เน่ืองจากหลกัฐานไม่ครบถว้น นายชิงชยัไม่พอใจ จึงกลัน่แกลง้เอาความเท็จรอ้งเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน 

กลา่วหาวา่ นายไพโรจนก์ระท าผิดอาญาฐานเป็นเจา้พนกังานละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยสุจรติ 

ดงัน้ี นายชงิชยัมีความผิดฐานใดหรอืไม่ 

ค าตอบ  

หลกักฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 บญัญตัิวา่ “ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้

พนกังาน ซึง่อาจท าใหผู้อ้ืน่หรอืประชาชนเสยีหาย” 

ความผิดตามมาตราน้ี แยกองคป์ระกอบความผิดไดด้งัน้ี 

1.  แจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ 

2.  แกเ่จา้พนกังาน 

3.  ซึง่อาจท าใหผู้อ้ืน่หรอืประชาชนเสยีหาย 
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4.  โดยเจตนา 

การกระท าความผิดฐานแจง้ความเท็จ ตามมาตรา 137 จะตอ้งประกอบดว้ยการกระท า คือ มีการเอา

ขอ้ความอนัเป็นเท็จแจง้ต่อเจา้พนกังาน ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่นหรือประชาชน และตอ้งเป็นการกระท าโดย

เจตนา คือ ผูก้ระท าประสงคต์อ่ผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระท า ทัง้ยงัตอ้งประกอบกบัการที่ไดรู้ข้อ้เท็จจริง อนัเป็น

องคป์ระกอบความผิดวา่ ผูท้ีต่นแจง้นัน้เป็นพนกังานและขอ้ความทีแ่จง้เป็นขอ้ความเท็จ 

ค าวา่ “แจง้ขอ้ความ” หมายถึง การน าขอ้เท็จจริงแจง้ตอ่เจา้พนกังาน การแจง้ขอ้ความนัน้อาจกระท าโดย

วาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษรก็ได ้

ค าวา่ “ขอ้ความอนัเป็นเท็จ” หมายถึง ขอ้ความอนัไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 

ค าว่า “เจา้พนกังาน” หมายถึง ขา้ราชการที่ไดร้บัแต่งตัง้ตามกฎหมาย โดยไดร้บัเงินเดือนจาก

งบประมาณแผน่ดนิ ประเภทเงินเดอืน หรอืบุคคลทีก่ฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นพิเศษใหม้ีฐานะเป็นเจา้พนกังาน 

ค าวา่ “แจง้ตอ่เจา้พนกังาน” หมายถึง การเอาขอ้ความแจง้ตอ่เจา้พนกังาน ซึ่งอาจเป็นการริเริ่มโดยผูแ้จง้

ไปแจง้เอง หรืออาจเป็นการตอบค าซกัถามของเจา้พนกังานก็ได  ้ และที่ส าคญัจะตอ้งเป็นการแจง้ตอ่เจา้พนกังานที่มีอ านาจ

หนา้ทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งราวทีแ่จง้นัน้ดว้ย 

วนิิจฉยั 

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายชิงชยัเอาขอ้ความอนัเป็นเท็จไปแจง้ตอ่อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวหาวา่ นาย

ไพโรจนก์ระท าผิดอาญา เป็นการกระท าที่เขา้องคป์ระกอบความผิดฐานแจง้ความเท็จ เพราะอธิบดีกรมที่ดินมีฐานะเป็นเจา้

พนกังาน และเป็นผูบ้งัคบับญัชา มีอ านาจพิจารณาลงโทษทางวินยัแก่นายไพโรจนไ์ด  ้ จึงเป็นเจา้พนกังานในความหมาย

มาตราน้ี 

เมื่อนายชงิชยัเอาขอ้ความอนัเป็นเท็จไปแจง้ตอ่เจา้พนกังาน และการกระท านัน้น่าจะเกิดความเสียหายแก่

นายไพโรจน ์โดยนายชิงชยัรูอ้ยูแ่ก่ใจวา่ ขอ้ความที่แจง้นัน้เป็นเท็จ แตย่งัขืนไปแจง้ ซึ่งถือไดว้า่นายชิงชยักระท าโดยเจตนา 

ดงันัน้ การกระท าของนายชงิชยัจงึเป็นความผิดฐานแจง้ความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

มีปัญหาตอ่ไปวา่ การกระท าของนายชงิชยั จะเป็นความผิดตามมาตรา 172 หรอืไม ่

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 บญัญตัวิา่ “ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัความผิดอาญาแก่

พนกังานอยัการ ผูว้า่คดี พนกังานสอบสวน หรือเจา้พนกังานผูม้ีอ านาจสืบสวนคดีอาญา  ซึ่งอาจท าใหผู้อ้ื่นหรือประชาชน

เสยีหาย” 

ความผิดมาตราน้ี แยกองคป์ระกอบความผิดไดด้งัน้ี 

1.  แจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ 

2.  เก่ียวกบัความผิดอาญา 

3.  แก ่พนกังานอยัการ ผูว้า่คด ีพนกังานสอบสวน หรอืเจา้พนกังานผูม้ีอ  านาจสบืสวนคดอีาญา 

4.  โดยเจตนา 

การแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 172 น้ี จะตอ้งเป็นการแจง้เก่ียวกบัความผิด

อาญา ค าวา่ “ความผิดอาญา” หมายความวา่ การกระท าหรอืการละเวน้ทีก่ฎหมายบญัญตัวิา่เป็นความผิด และก าหนดโทษ

ของการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏิบตัติามเอาไว ้ 
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การแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จที่จะเป็นความผิดตามมาตราน้ี จะตอ้งเป็นการแจง้ตอ่บุคคลผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง

หนา้ทีอ่ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัตอ่ไปน้ี 

1.  พนกังานอยัการ 

2.  ผูว้า่คด ี

3.  พนกังานสอบสวน 

4.  เจา้พนกังานผูม้ีอ  านาจสบืสวนคดอีาญา 

การแจง้ตอ่เจา้พนกังานดงักลา่ว จะตอ้งเป็นการแจง้ในขณะที ่เจา้พนกังานนัน้ปฏิบตัิการตามหนา้ที่ภายใน

ขอบเขตแหง่อ านาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังานนัน้ ๆ  

กรณีตามอุทาหรณ ์การทีน่ายชงิชยัไมพ่อใจนายไพโรจนจ์ึงกลัน่แกลง้โดยกล่าวหาวา่กระท าผิดอาญา ฐาน

เป็นเจา้พนกังานละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยทุจรตินัน้ ถือไดว้า่นายชงิชยัแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัความผิดอาญาแลว้ 

แตเ่น่ืองจากวา่อธิบดกีรมทีด่นิไม่ใชพ่นกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หรือเจา้พนกังานผูม้ีอ านาจสืบสวนคดีอาญา ดงันัน้ 

การกระท าของนายชงิชยัจงึไมเ่ป็นความผิดตามมาตรา 172 

สรุป 

1.  นายชงิชยัมีความผิดฐานแจง้ความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

2.  การกระท าของนายชงิชยัไมเ่ป็นความผิดตามมาตรา 172  

ขอ้แนะน าท ัว่ไปเกี่ยวกบัการตอบขอ้สอบวิชากฎหมายแบบอตันยั 

1.  นกัศึกษาที่สอบขอ้สอบแบบอตันยัเป็นครัง้แรกนัน้ บางคนเกิดความตื่นเตน้ตัง้แต่เขา้ไปในหอ้งสอบ พอ

กรรมการควบคุมการสอบแจกขอ้สอบให ้เกิดความกระวนกระวายใจหรือมีอาการประหม่า ในกรณีเชน่วา่น้ี นกัศึกษาอยา่ลง

มือตอบขอ้สอบ ควรจะนัง่สงบสตอิารมณห์รือท าจิตใจใหเ้ป็นปกติเสียก่อน แลว้ค่อย ๆ ตอบ อยา่ลงมือตอบขอ้สอบในขณะ

จติใจยงัตืน่เตน้อยู ่เพราะจะท าใหน้กัศึกษาตอบผิดพลาดไปได ้

2.  เมื่อไดร้บัแจกขอ้สอบมาแลว้ ใหน้กัศึกษาอา่นค าถามดูวา่เขาถามเรื่องอะไรบา้ง โดยอา่นค าถามใหค้รบทุกขอ้ 

แลว้พิจารณาดูวา่ขอ้ใดง่ายขอ้ใดยาก นกัศึกษาควรเลือกตอบขอ้ทีง่่ายกอ่นและจงึคอ่ยตอบขอ้ที่ยาก ถา้หากวา่เลือกตอบขอ้ที่

ยากกอ่น นกัศึกษาอาจใชส้มองกบัการคิด การตอบขอ้ที่ยากไปมาก ก่อใหเ้กิดความมึนงงสบัสน พอมาตอบขอ้ที่ง่ายแทนที่

จะตอบถูกกลบัตอบผิดไป ดงัน้ีเป็นตน้ 

3.  หลงัจากที่นกัศึกษาอา่นปัญหาค าถามเสร็จแลว้ ก่อนเขียนค าตอบควรจะบนัทึกยอ่ ๆ ถึงหวัขอ้ที่จะตอบลงใน

กระดาษค าตอบโดยเรยีงตามล าดบัก่อนหลงั เชน่ ตอบมาตรานัน้มาตราน้ีก่อน แลว้จึงตอบมาตราอื่น หรือตอบหลกัเกณฑ์

ท ัว่ไปกอ่น แลว้จงึตอบขอ้ยกเวน้ เป็นตน้ เมื่อยอ่ถึงหวัขอ้ทีจ่ะตอบลงในกระดาษค าตอบแลว้ ขัน้ตอ่ไปก็เป็นการเขียนค าตอบ

ลงในสมุดค าตอบ ใหน้กัศึกษาเขียนค าตอบเรียงตามล าดบัก่อนหลงัตามที่ยอ่หวัขอ้เอาไว ้กล่าวคือ เรื่องใดที่ควรกล่าวถึง

ก่อนก็เขียนตอบก่อนอะไรที่ควรกล่าวทีหลงัก็เขียนตอบทีหลงั ทัง้น้ี เพ่ือจะใหค้ าตอบเป็นระเบียบเรียบรอ้ยไดใ้จความที่

สละสลวย อนัจะสง่ผลใหค้ าตอบของนกัศึกษาไดค้ะแนนดี 

4.  การเขียนค าตอบนัน้ตอ้งเขียนในลกัษณะที่วา่ ผูต้รวจขอ้สอบไม่มีความรูใ้นวชิากฎหมาย กล่าวคือ นกัศึกษา

ตอ้งเขียนค าตอบโดยอธิบายใหแ้จ่มแจง้พอที่อาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบจะเขา้ใจได ้ ทัง้น้ี เพราะการที่จะรูว้า่นกัศึกษาที่เขียน

ค าตอบนัน้มีความรูพ้อที่จะผ่านไดห้รือไม่ ก็โดยพิจารณาดูจากค าตอบนัน้เองวา่ ผูต้อบมีความรูเ้พียงใด ดงันัน้ นกัศึกษามี

ความรูอ้ยา่งใดก็ตอ้งแสดงความรูน้ ัน้ ๆ ออกมาใหป้รากฏในกระดาษค าตอบ 
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5.  ในการเขียนค าตอบควรใชถ้อ้ยค าหรือส านวนกฎหมาย เพ่ือใหค้ าตอบนัน้เมื่ออา่นแลว้มีขอ้ความที่สละสลวย

ชดัเจนและรดักุม การทีจ่ะใชถ้อ้ยค าหรอืส านวนกฎหมายไดจ้ะตอ้งอาศยัการจดจ าจากตวับทกฎหมาย หรือจากค าวนิิจฉยัของ

ศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนขอแนะน าวา่ ในการเขียนค าตอบ นกัศึกษาไม่ควรใชภ้าษาชาวบา้น หรือภาษาพูดมาใชต้อบ 

เพราะจะท าใหข้อ้ความไม่สละสลวย ตวัอยา่งเชน่ “เอาละขา้พเจา้จะวนิิจฉยัวา่”  “ผมวา่นายแดงผิดมาตราน้ี ครบัผม” จาก

ตวัอยา่งดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ค าวา่ “เอาละ” กบัค าวา่ “ครบัผม” เป็นภาษชาวบา้นหรือภาษาพูด ซึ่งไม่ควรน ามาใชใ้นการ

เขียนค าตอบ 

6.  นกัศึกษาควรใชค้วามรอบคอบเป็นอยา่งมากในการเขียนตอบ โดยพยายามใหค้รบทุกประเด็น  เพราะถา้ขาด

ประเด็นใดประเด็นหน่ึงไป ก็อาจถูกหกัคะแนนได ้เน่ืองจากค าตอบของนกัศึกษาไมส่มบูรณ ์ 

การทีจ่ะตอบใหค้รบทุกประเด็นไดน้ัน้ อาจกระท าไดโ้ดยการที่นกัศึกษาอา่นค าถามหลาย ๆ ครัง้ และพยายาม

ใชว้จิารณญาณตรึกตรองวา่ อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบมีความประสงคจ์ะใหต้อบอย่างไร  ทัง้น้ีท ัง้นัน้ ข้ึนอยูก่บัความรอบคอบ 

ละเอยีดลออ ในการอา่นค าถามใหต้ลอด ไมห่ายหกตกหลน่แตป่ระการใด 

7.  ในการตอบขอ้สอบนัน้ ค าตอบไมค่วรจะส ัน้เกินไปหรอืยาวเกินไป ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของค าถามในการสอบ

ไล่เป็นขอ้ ๆ ไป ค าถามบางขอ้นกัศึกษาอาจตอบสัน้ ๆ ก็ไดใ้จความเพียงพอที่จะแสดงใหอ้าจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบเห็นวา่

ผูต้อบมีความรู ้แตค่ าถามบางขอ้นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งตอบยาว เพ่ืออธิบายรายละเอยีดใหผู้ต้รวจเขา้ใจไดช้ดัแจง้ ดงันัน้ การ

ค านึงถึงสภาพของค าถามจงึเป็นขอ้ส าคญัในการพิจารณาวา่ ควรตอบสัน้ ๆ หรอืตอบแบบยาว ๆ  

 8.  ในการเขียนค าตอบ นกัศึกษาควรที่จะเขียนใหอ้่านง่าย อย่าเขียนหวดัจนเกินไป เพราะจะท าใหอ้าจารยผ์ู ้

ตรวจขอ้สอบอา่นไม่ออก ซึ่งจะเป็นผลเสียตอ่นกัศึกษาได ้นกัศึกษาบางคนลายมือไม่สวยก็ไม่เป็นไร แตพ่ยายามเขียนตวั

บรรจงใหอ้า่นไดง้่าย 

9.  นกัศึกษาพึงระลึกไวเ้สมอวา่ในการตอบขอ้สอบ นกัศึกษาไม่ควรโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงในค าถาม  กล่าวคือ เมื่อ

ค าถามเขาใหข้อ้เท็จจรงิมาอยา่งไรแลว้ก็ตอ้งถือวา่ ขอ้เท็จจรงิแหง่ปัญหาเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้นกัศึกษาไมค่วรไปโตแ้ยง้

วา่ ขอ้เท็จจริงไม่เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างเรื่องจริงจากการที่ผูเ้ขียนไดเ้คยตรวจขอ้สอบของนกัศึกษา 

กล่าวคือ มีค าถามวชิา LW 208 อยู่ขอ้หน่ึง ค าถามเขาถามดงัน้ี นายด าเป็นกปัตนัเรือโดยสารขนาดใหญ่ ไดบ้รรทุก

ผูโ้ดยสารจนเพียบ นายด าเกรงวา่เรือจะล่ม จึงจบัผูโ้ดยสารประมาณ 20 คน ใหก้ินยาถ่ายอยา่งแรง เพ่ือที่จะใหเ้รือเบาข้ึน 

อนัจะท าใหผู้โ้ดยสารทัง้หมดรอดชวีติ ผูโ้ดยสาร 20 คนดงักลา่ว ตอ้งถ่ายทอ้งกนัคนละหลายครัง้จนรา่งกายผอมโซ น า้หนกั

ลดไปคนละหลายกิโลกรมั ใหท้า่นวนิิจฉยัวา่ นายด าตอ้งรบัผิดชอบใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

จากค าถามดงักล่าวขา้งตน้ มีนกัศึกษาคนหน่ึงตอบวา่ “ถา้ผมเป็นนายด าผมจะประกาศรบัสมคัรคนกินยาถ่าย 

ดกีวา่จะขืนใจเขา และใน 100 คน ท าไมจะตอ้งเป็น 20 คนดว้ยครบั 20 คนคงมีกรรมเยอะ โลกหนอโลก” จากค าตอบของ

นกัศึกษาดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาโตแ้ยง้ขอ้เท็จจรงิในค าถาม ซึง่อาจจะท าใหน้กัศึกษาไดค้ะแนนไมด่.ี..  
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