
 

สารคณบดีคณะนิติศาสตร ์

 

 

  คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง ยนิดีตอ้นรบั “นกัศึกษาใหม่” ทุกคนเขา้สูร่ ัว้ 

“ลูกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” เลือดส ี“น า้เงิน - ทอง” 

  ขอใหน้กัศึกษาทุกคนอดทน มุ่งมัน่ แน่วแน่ ในการศึกษา ใหส้ าเร็จเป็นบณัฑิตที่มี

ความรูคุ้ค่ณุธรรม เพื่อน าไปประกอบอาชีพ สรา้งความกา้วหนา้ใหก้บัตนเอง สงัคมและประเทศชาติ 

ดงัรุ่นพ่ี ๆ ที่เป็นนกักฎหมายที่มีคุณภาพสูงยิ่ง ไดส้รา้งชื่อเสียงใหแ้ก่ตนเอง คณะนิติศาสตร ์และ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง จนเป็นทีป่ระจกัษ ์

  ขออวยพรใหน้กัศึกษาใหม่ทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ส าเร็จเป็นนิติศาสตร

บณัฑิตโดยเรว็ สมดงัเจตนารมณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท ์

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

รกัษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 

 



 

คู่มือแนะแนวการศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

 

2 

 

 

สารบญั 

 

 หนา้ 

 

ประวตัิคณะนิติศาสตร ์ 3 

ผูบ้รหิารคณะนิติศาสตร ์ 5 

หลกัสูตรคณะนิติศาสตร ์ 6   

แผนก าหนดการศึกษา                                                                                 14 

แบบตรวจสอบผลการเรยีน              18 

หลกัการวดัผลและประเมินผลการศึกษา                                                              19 

ชอ่งทางการติดตอ่คณะนิติศาสตร ์                                                                    21 

ปฏิทนิกิจกรรมคณะนิติศาสตร ์                      22  

หลกัการตอบขอ้สอบอตันยั                                                                            23 

ขอ้ปฏิบตัิในการสอบไล ่               37 

จบนิติศาสตรท์ าอะไรไดบ้า้ง                      40  

แนวทางการศึกษาตอ่                             42 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหงวา่ดว้ยการศึกษา                                                   45 

ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 

แผนทีม่หาวทิยาลยัรามค าแหง                                                                         60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือแนะแนวการศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

 

3 

 

 

ประวตัิคณะนิติศาสตร ์

 

 

  คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดเ้กิดข้ึนพรอ้มกบัการจดัตัง้มหาวิทยาลยั

รามค าแหง เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2514 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศใช ้

พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัรามค าแหงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอน 24 ลง

วนัที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ใชร้ะยะเวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร

ทัง้สิ้น 4 ปี โดยมีภารกิจหลกั คือ ผลิตบณัฑิตเพ่ือไปประกอบอาชีพดา้นกฎหมายและวชิาชีพอื่น ๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การปฏิบติังานดา้นวิชาการและวิจยั ในระยะแรกของการก่อตัง้มหาวิทยาลยั

รามค าแหง รบับาลอนุญาตใหใ้ชอ้าคารสาานที่จดันิทรรศการของงานแสดงสินคา้นานาชาติ ต าบล

หวัหมาก เป็นสาานทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัช ัว่คราว คณะนิติศาสตรมี์ที่ท าการอยู ่ณ อาคารกลางน า้ 

(ปัจจบุนัเป็นสาานทีท่  าการสภาคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง)   ในปี พ.ศ. 2516 รบับาล

ไดอ้นุมติัทีด่ินบรเิวณทีต่ ัง้ช ัว่คราวใหเ้ป็นทีต่ ัง้าาวรของมหาวทิยาลยัฯ ในขณะนัน้คณะนิติศาสตรซ์ึ่ง

เป็นคณะทีมี่นกัศึกษามากเป็นอนัดบัหน่ึง จงึไดข้ออนุมติัสรา้งทีท่  าการาาวร และไดร้บัการอนุมติัให ้

สรา้งอาคาร 5 ช ัน้ ใชช้ือ่วา่ อาคาร LOB (Law Office Building) ตัง้อยูด่า้นซา้ยมือของพระรูปพ่อ

ขุนรามค าแหงมหาราช มีพ้ืนทีร่วม 12,500 ตารางเมตร  

       ในปี พ.ศ. 2538 คณะนิติศาสตรไ์ดร้บัอนุมติัใหส้รา้งอาคารเรยีนและทีท่  าการส านกังาน

บณัฑิตศึกษา เพ่ือรองรบัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและระดบัปริญญาโท ซึ่ง

เปิดสอนในปี พ.ศ. 2535 โดยใชพ้ื้นที่ดา้นหลงัอาคาร LOB (อาคาร NB 6 เดิม) เป็นสาานที่

ก่อสรา้งอาคาร 5 ช ัน้ มีพ้ืนที่รวม 9,480 ตารางเมตร เสร็จและเปิดท าการในปี พ.ศ. 2542 เป็น

อาคารหลงัที่ 2 ของ คณะนิติศาสตร ์เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของสงัคมและการพฒันา

ทรพัยากรมนุษย ์ตามแผนพฒันาเศรษบกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 ที่ก าหนดให ้“คนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันา” และตอ่มาคณะนิติศาสตรไ์ดเ้ปิดโครงการหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตภาค

พิเศษ (ปรญิญาตร)ี ข้ึนในปี พ.ศ. 2543 ซึง่เป็นการบรรยายในช ัน้เรยีนนอกเวลาราชการ 

รายชือ่ผูด้  ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร ์

 1. ศาสตราจารย ์สง่า ลีนะสมิต 2514 - 2518 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ์ สงิหพนัธุ ์ 2518 - 2519 

 3. รองศาสตราจารย ์ดร.วาร ีนาสกุล 2520 - 2522 

 4. รองศาสตราจารย ์สญัชยั สจัจวานิช 2523 - 2526 

 5. รองศาสตราจารย ์ชูศกัดิ์ ศิรนิิล 2527 - 2530 

 6. รองศาสตราจารย ์พูนศกัดิ์ วรรณพงษ ์ 2530 - 2534 

 7. รองศาสตราจารย ์พรชยั สุนทรพนัธุ ์ 2534 - 2537 

 8. รองศาสตราจารย ์จรลั เล็งวทิยา 2538 - 2542 
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 9. รองศาสตราจารย ์ประเสรบิ ตณัศิริ 2543 - 2547 

10. รองศาสตราจารย ์สุขสมยั สุทธิบดี 2547 - 2549  (รกัษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร)์ 

11. รองศาสตราจารยท์องสุก กรณัยพฒันพงศ ์ 2549 - 2557 

12. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วณิฏับา แสงสุข 2557 - 2561 

13. รองศาสตราจารยป์ระโมทย ์จารุนิล พ.ย. 2561 - เม.ย. 2562 (ปฏิบตัิราชการแทน  

 รกัษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร)์ 

14. อาจารย ์ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท ์ พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั  

 (รกัษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร)์ 
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อาจารย ์ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท ์

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

รกัษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร ์

 

ผูบ้รหิารคณะนติิศาสตร์ 

 

1. อาจารย ์ดร.มนตร ีกวนีฏัธยานนท ์ รกัษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร ์

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปภาศร ีบวัสวรรค ์   รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยภ์ทัรวรรณ ทองใหญ ่   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธีรนิต์ิ  เทพสุเมธานนท ์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 

5. ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ชัรดา เอื้อวรรณกิจ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.พนัธเ์ทพ วทิติอนนัต ์  หวัหนา้ภาควชิากฎหมายทัว่ไป 

8. -     หวัหนา้ภาควชิากฎหมายแพ่ง 

9. อาจารยร์บัศกัดิ์ พิศุทธางกูร  หวัหนา้ภาควชิากฎหมายพาณิชย ์

10. อาจารยกุ์ลทติา  ยวุะหงษ ์  หวัหนา้ภาควชิากฎหมายมหาชน 

11. ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์พรวพรรณ  หลายปัญญา หวัหนา้ภาควชิากฎหมายวธีิสบญัญตัิ 

12. ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์นกวรรณ ผลศรทัธา  หวัหนา้ภาควชิากฎหมายเพ่ือการพฒันา 

13. อาจารยพิ์ชญ ์วทิยารบั  หวัหนา้ภาควชิากฎหมายระหวา่งประเทศ 

14. นางสาวภณัฑิรา  สงัขวาส ี  หวัหนา้ส านกังานเลขานุการคณะนิติศาสตร ์
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หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑติ (น.บ.) 

 

ชือ่ปรญิญา (ภาษาไทย)  นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 

ชือ่ปรญิญา (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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หลกัสตูร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกิต 

 โครงสรา้งหลกัสูตรมีดงัน้ี 

  

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ จ านวนรอ้ยละ 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 30 22.14 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     - กลุ่มวิชาบงัคบั 

     - กลุ่มวิชาเลอืก 

           103 

            94 

9 

73.57 

(67.14) 

  (6.43) 

หมวดวิชาเลอืกเสร ี  6   4.29 

รวมจ านวนหน่วยกติ 139 100 

 

หมวดวิชาเฉพาะ    103   หน่วยกิต  ดงัน้ี 

               กลุ่มวิชาบงัคบั     94   หน่วยกิต 

                            นกัศึกษาคณะนิติศาสตรท์ุกคนจะตอ้งเรียนวิชากฎหมายในหมวดวิชาเฉพาะ

ทุกกระบวนวชิา จ านวน 38 กระบวนวชิา ดงัน้ี 

 หน่วยกิต 

 LAW1001 หลกักฎหมายมหาชน 2 

 LAW1002 หลกักฎหมายเอกชน  2 

 LAW1003  กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยนิติกรรมและสญัญา  3 

 LAW2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยทรพัย ์ 3 

 LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยหน้ี   3 

 LAW2003 
กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยละเมิด  จดัการงานนอกสัง่          

ลาภมิควรได ้ 
3 

 LAW2004 กฎหมายรบัธรรมนูญและสาาบนัการเมือง 3 

 LAW2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ ดว้ยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให ้ 2 

 LAW2006 กฎหมายอาญา 1    3 

 LAW2007 กฎหมายอาญา 2   3 

 
LAW2008 

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยเชา่ทรพัย ์เชา่ซื้อ จา้งแรงงาน  

จา้งท าของ รบัขน 
2 

 LAW2009 
กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยยมื ฝากทรพัย ์เก็บของใน

คลงัสนิคา้ ประนีประนอมยอมความ  การพนนัขนัตอ่ 

2 

 



 

คู่มือแนะแนวการศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

 

8 

 

 LAW2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยค า้ประกนั จ านอง จ าน า 2 

 LAW2011 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยตวัแทน นายหนา้  2 

** LAW2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยประกนัภยั   2 

** LAW2013 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยตัว๋เงิน บญัชเีดนิสะพดั    2 

 LAW3001 กฎหมายอาญา 3  3 

 LAW3002 
กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยหุน้สว่น บรษิทั และบรษิทัมหาชน

จ ากดั    
2 

** LAW3003 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครวั 3 

 LAW3004 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 2 

 LAW3005 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 1 3 

 LAW3006 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 3 

 LAW3007 กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 2   3 

 LAW3008 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 2   3 

 LAW3009 กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก  3 

** LAW3010 กฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการ   2 

 LAW3011 กฎหมายลกัษณะพยาน  2 

 LAW3012 กฎหมายปกครอง   3 

 LAW4001 กฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 2 

 LAW4002 การวา่ความและการจดัท าเอกสารทางกฎหมาย               2 

 LAW4003 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง     3 

 LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม                         3 

 LAW4005  หลกัวชิาชพีและจรรยาบรรณของนกักฎหมาย               2 

 LAW4006 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 3 

 LAW4007 นิติปรชัญา 2 

 LAW4008 กฎหมายทีด่ิน 2 

 LAW4009 กฎหมายเก่ียวกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 1 2 

 LAW4010 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 2 
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วิชาเลอืกกฎหมาย 

 กลุม่วชิาเลือก 9 หน่วยกิต และหมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต มีดงัน้ี 

กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน 

 LAW3056 กฎหมายวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ  3 (3-0-6) 

** 
LAW3061 

(LAW2040)   
กฎหมายแพ่งเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 

** 
LAW3062 

(LAW2041) 
กฎหมายธุรกิจเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 

** 
LAW3063 

(LAW2042) 
สญัญาส าคญัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

** 
LAW3064 

(LAW2043) 
ปัญหาในกฎหมายแพ่ง 3 (3-0-6) 

** 
LAW3065 

(LAW2048) 
การใหค้ าปรกึษาปัญหากฎหมายทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 LAW4038 กฎหมายศุลกากร 3 (3-0-6) 

 LAW4043 กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ 3 (3-0-6) 

 LAW4044 กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิรูปทีด่ิน  3 (3-0-6) 

 LAW4045 กฎหมายวา่ดว้ยการเกษตร 3 (3-0-6) 

 LAW4046 กฎหมายเก่ียวกบัการขนสง่และจราจร  3 (3-0-6) 

 LAW4047 กฎหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

* LAW4071 กฎหมายบรษิทัเปรียบเทยีบ 3 (3-0-6) 

** 
LAW4076 

(LAW4039) 
กฎหมายเก่ียวกบัภาษีสรรพสามิต 3 (3-0-6) 

** 
LAW4077 

(LAW4040) 

กฎหมายเก่ียวกบัภาษีมูลคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร

แสตมป์ 
3 (3-0-6) 

** 
LAW4078 

(LAW4041) 
กฎหมายภาษีทอ้งา่ิน 3 (3-0-6) 

** 
LAW4079 

(LAW4042) 
กฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีภาษีอากร 3 (3-0-6) 

* LAW4080 การวางแผนภาษีเบื้องตน้ส าหรบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 

* LAW4081 ระบบภาษีเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 
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* LAW4082 กฎหมายภาษีการรบัมรดกและภาษีการให ้ 3 (3-0-6) 

* LAW4083 กฎหมายภาษีระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 

** 
LAW4084 

(LAW2049) 
กฎหมายเก่ียวกบัสาาบนัการเงิน 3 (3-0-6) 

** 
LAW4085 

(LAW2050) 
กฎหมายเก่ียวกบัการลงทนุ 3 (3-0-6) 

** 
LAW4086 

(LAW2051) 
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 3 (3-0-6) 

** 
LAW4087 

(LAW2047) 
ปัญหาในกฎหมายพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 

 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  

 LAW3031 กฎหมายอาญาเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 

 LAW3032 ปัญหาในกฎหมายอาญา  3 (3-0-6) 

 LAW3039 กฎหมายรบัธรรมนูญเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 

 LAW3040 กฎหมายปกครองเปรยีบเทียบ  3 (3-0-6) 

 LAW3041 ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 3 (3-0-6) 

 LAW3042 
กฎหมายวธีิปฏิบตัิราชการทางปกครองและความรบัผิด 

ทางละเมิดของเจา้หนา้ที ่
3 (3-0-6) 

 LAW3043  กฎหมายเก่ียวกบัระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน  3 (3-0-6) 

 LAW3044 การบรหิารงานบุคคลภาครบั  3 (3-0-6) 

 LAW3045 สญัญาของฝ่ายปกครอง  3 (3-0-6) 

 LAW3046 กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  3 (3-0-6) 

 LAW3047 กฎหมายรบัวสิาหกิจ 3 (3-0-6) 

 LAW3049 กฎหมายเก่ียวกบับรกิารสาธารณะ 3 (3-0-6) 

 LAW3050 กฎหมายศาลรบัธรรมนูญ  3 (3-0-6) 

 LAW3051 กฎหมายรบัสภา  3 (3-0-6) 

 LAW3052 กฎหมายวา่ดว้ยระบบพรรคการเมือง  3 (3-0-6) 

 LAW3053 กฎหมายเลือกตัง้  3 (3-0-6) 

 LAW3054 กฎหมายเก่ียวกบัสาาบนัการคลงัของรบั 3 (3-0-6) 

* LAW3066 หลกัวธีิพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม 

** LAW3033 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  3 (3-0-6) 

 LAW3034 นิติเวชศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

 LAW3035 การสบืสวนและสอบสวน  3 (3-0-6) 

 LAW3036 ปัญหาในกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6) 

 LAW3037 ปัญหาในกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง  3 (3-0-6) 

 
LAW3038 

 

กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าผิดของเดก็และเยาวชน 

และวธีิพิจารณาคดีครอบครวั 
3 (3-0-6) 

** LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษบกิจ 3 (3-0-6) 

 LAW4048 กฎหมายทหาร  3 (3-0-6) 

* LAW4073 กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาเปรยีบเทยีบ 3 (3-0-6) 

 

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

 LAW4031 กฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 

 LAW4032 กฎหมายอาเซยีน  3 (3-0-6) 

 LAW4033 ปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 

 LAW4034 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทะเล 3 (3-0-6) 

 LAW4035 กฎหมายเศรษบกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 

 LAW4036 กฎหมายพาณิชยน์าว ี 3 (3-0-6) 

 LAW4049 กฎหมายอากาศ 3 (3-0-6) 

 LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซยีน 3 (3-0-6) 

* LAW4061 กฎหมายสหภาพยโุรป 3 (3-0-6) 

* LAW4070 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศในยคุเศรษบกิจดิจทิลั 3 (3-0-6) 
 

กลุ่มวิชากฎหมายเพือ่การพฒันา 

 

** LAW4037 กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา 2 3 (3-0-6) 

 LAW4050 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม  3 (3-0-6) 

** 
LAW4063 

(LAW2036) 
สทิธิมนุษยชน 3 (3-0-6) 
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** 
LAW4066 

(LAW2044) 

กฎหมายเศรษบกิจ  

 
3 (3-0-6) 

** 
LAW4067 

(LAW2045) 

กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางเศรษบกิจ 

และการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
3 (3-0-6) 

** 
LAW4068 

(LAW2046) 

กฎหมายเก่ียวกบัความรบัผดิตอ่ความเสยีหาย 

ทีเ่กิดข้ึนจากสนิคา้ 
3 (3-0-6) 

* LAW4069 
ปัญหาในกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา 

และการคา้ระหวา่งประเทศ 
3 (3-0-6) 

* LAW4072 กฎหมายการแพทย ์ 3 (3-0-6) 

* LAW4074 นิติเศรษบศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

* LAW4075 ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายกีฬา 3 (3-0-6) 

 

กลุ่มวิชากฎหมายทัว่ไป 

 

** 
LAW3048 

(LAW2037) 
สงัคมวทิยาทางกฎหมาย 3 (3-0-6) 

** 
LAW3057 

(LAW2031) 
กฎหมายโรมนัเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 

** 
LAW3058 

(LAW2033) 
กฎหมายแองโกล-อเมรกินัเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 

** 
LAW3059 

(LAW2034) 
สาาบนักฎหมายอเมรกินั 3 (3-0-6) 

** 
LAW3060 

(LAW2035) 
กฎหมายอสิลาม 3 (3-0-6) 

 LAW4051 การรา่งกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญตัิ 3 (3-0-6) 

 LAW4052 การใชแ้ละการตีความกฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4053 กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 

 LAW4054 หลกัการบญัชสี าหรบันกักฎหมาย 3 (3-0-6) 

 LAW4055 ภาษากฎหมายไทย  3 (3-0-6) 

 LAW4056 ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4057 ภาษาฝรัง่เศสส าหรบันกักฎหมาย  3 (3-0-6) 

 LAW4058 ภาษาเยอรมนัส าหรบันกักฎหมาย  3 (3-0-6) 
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 LAW4059 การเจรจาตอ่รอง 3 (3-0-6) 

** 
LAW4062 

(LAW2032) 
ประวตัิศาสตรก์ฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั 3 (3-0-6) 

** 
LAW4064 

(LAW2038) 
เศรษบศาสตรก์ารเมืองส าหรบันกักฎหมาย 3 (3-0-6) 

** 
LAW4065 

(LAW2039) 
สงัคมการเมืองส าหรบันกักฎหมาย 3 (3-0-6) 
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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 กฎหมายรบัธรรมนูญและสาาบนัการเมือง  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 LAW1004, LAW1005, LAW2014, 
LAW2015, LAW3013, LAW3014, 
LAW3015, LAW3016)  
 
 

 
 
 
 
* หมายเหตุ : LAW4011, 
LAW2032 โอนเป็น 
LAW4062 
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หลกัเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลการศกึษา 

 

(นกัศึกษาโปรดดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมในขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหงวา่ดว้ยการศึกษาช ัน้

ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีภ่าคผนวกทา้ยเลม่) 

 

คา่คะแนนเฉล่ียในระบบ A B C D 

เกรด คา่คะแนนตอ่หนว่ยกิต ความหมาย 

 A ๔.๐๐ ดีเยีย่ม 

 B
+
 ๓.๕๐ ดีมาก 

 B ๓.๐๐ ด ี

 C
+
 ๒.๕๐ ปานกลาง 

 C ๒.๐๐ พอใช ้

 D
+
 ๑.๕๐ ออ่น 

 D ๑.๐๐ ออ่นมาก 

 F ๐.๐๐ สอบตก/ขาดสอบ 

 

 

 นกัศึกษาทีมี่สทิธ์ิสอบซอ่ม คอื นกัศึกษาทีส่อบไดเ้กรด F และนกัศึกษาทีข่าดสอบเทา่นัน้ 

 น.ศ. ที่ไดเ้กรด D+ 
และ D เท่านัน้ ที่มีสิทธ์ิ Re-Grade คือ ลงทะเบียนเรียนใหม่วิชานัน้ ๆ 

ในภาคเรยีนอืน่ๆ 

 หากน.ศ. สอบไดค้รบตามหลกัสูตรฯ แลว้ แตไ่ดเ้กรดเฉลี่ยสะสม ไม่าึง ๒.๐๐ จะไม่สามารา   
ขอจบได ้

วิธีคดิค  านวณระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ใหน้ าผลคณูของจ านวนหน่วยกิตกบัคา่ระดบัคะแนนของทกุกระบวนวชิามารวมกนั แลว้หาร

ดว้ยจ านวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวชิาทีน่กัศึกษาสอบไดท้ ัง้หมด ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

 

GPA= (NAx๔)+(NB
+
x๓.๕)+(NBx๓)+(NC

+
x๒.๕)+(NCx๒)+(ND

+
x๑.๕)+(NDx๑) 

จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดท้ ัง้หมด 
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NA   คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน A 

NB
+
  คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน B

+
   

NB   คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน B 

NC
+
  คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน C

+
   

NC   คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน C 

ND
+
 คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน D

+
 

ND  คอื จ านวนหน่วยกิตสะสมทีน่กัศึกษาสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน D 
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ช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร ์

 

1. ติดตอ่ดว้ยตนเอง   หน่วยกิจการนกัศึกษา หอ้ง 1203 

  ช ัน้ 2 อาคารนิติศาสตร ์1    

  หน่วยทะเบียนและประเมินผล หอ้ง 1205 - 1210  

        ช ัน้ 2 อาคารนิติศาสตร ์1 

        หน่วยสง่เสรมิพฒันาทางวชิาการ หอ้ง 1204  

        ช ัน้ 2 อาคารนิติศาสตร ์1 

2. โทรศพัทติ์ดตอ่ไดท้ี ่   หน่วยกิจการนกัศึกษา  0-2310-8170    

 หน่วยทะเบียนและประเมินผล  0-2310-8173-75  

 หน่วยสง่เสรมิพฒันาทางวชิาการ 0-2310-8178   

3. เวบ็ไซตข์องคณะนิติศาสตร ์   www.law.ru.ac.th 

4. เฟซบุก๊ของคณะนิติศาสตร ์   www.facebook.com/rulawofficial 

5. ไลนข์องคณะนิติศาสตร ์   ID line : @RULAW หรอื 

 QR code :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

 

วนั/เดอืน/ปี 

ท่ีจดักจิกรรม 
โครงการ/กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ม.ค. - ก.ย. 62 โครงการนกัศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

16 ม.ค. 62 
โครงการสมัมนา เรือ่ง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2561 (แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัที ่7) 
ผูส้นใจ 

17 ม.ค. 62 
โครงการเสรมิสรา้งพฒันาบุคลิกภาพและความมัน่ใจ 

เพ่ือการท างานสายกฎหมาย 

นกัศึกษาคณะนิติศาสตรแ์ละ 

ศิษยเ์ก่า 

26 -27 ม.ค. 62 
โครงการประกาศนียบตัรการบรหิารจดัการคา่ตอบแทนและ

กฎหมายแรงงานทีเ่ก่ียวขอ้ง รุน่ที ่1 
ผูส้นใจ 

ก.พ. - ต.ค. 62 
โครงการหลกัสูตรประกาศนียบตัรทางกฎหมายปกครองและ 

วธีิพิจารณาคดีปกครองช ัน้สูง 
ผูส้นใจ 

19 เม.ย. - 

22 พ.ค. 62 
โครงการ RULAW Moot Court Academy 2019 นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

26 - 28 เม.ย. 

62 
โครงการรบัขวญันอ้งนกัศกึษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 นกัศึกษาฝึกงานรุน่ที ่32 

8 มิ.ย. - 

13 ก.ค. 62 

โครงการประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจส าหรบั

ผูป้ระกอบการ รุน่ที ่1 
ผูส้นใจ 

2 ก.ค. 62 
โครงการปบมนิเทศนกัศกึษาใหม่ คณะนิติศาสตร ์

ปีการศึกษา 2562 
นกัศึกษาคณะนิติศาสตรช์ ัน้ปีที ่1 

6 - 7 ก.ค. 62 
โครงการประกาศนียบตัรการบรหิารจดัการปัญหาการทุจรติ

ในองคก์ร รุน่ที ่1 
ผูส้นใจ 

9 ก.ค. 62 โครงการแนะแนวหลกัสูตรคณะนิติศาสตร ์ นกัศึกษาคณะนิติศาสตร ์

31 ก.ค. - 

7 ส.ค. 62 

โครงการสปัดาหร์พี 62 

- พิธีเปิดโครงการสปัดาหร์พี 62 นิทรรศการพระราชประวตัิ 

พระองคเ์จา้รพีฯ (31 ก.ค. 62) 

- โครงการอบรมวธีิการเขียนตอบขอ้สอบกฎหมาย 

แบบอตันยั (1 ส.ค. 62) 

- กิจกรรมศาลจ าลอง (2 ส.ค. 62) 

- กิจกรรมอภิปรายวชิาการ (5 ส.ค. 62) 

- กิจกรรมการแข่งขนัตอบปัญหากฎหมาย (6 ส.ค. 62) 

- กิจกรรมวางพวงมาลา (7 ส.ค. 62) 

นกัศึกษาคณะนิติศาสตรแ์ละ

ผูส้นใจ 
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หลกัการตอบขอ้สอบอตันยั 

รองศาสตราจารยป์ระสทิธ์ิ จงวิชติ
(1)

 

นบ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

นบ.ม. จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

วิชากฎหมายเป็นวิชาที่ค่อนขา้งยากและมีความละเอียดอ่อน ดงันัน้ จึงเป็นความจ าเป็นที่

นกัศึกษาจะตอ้งรูาึ้งวิธีศึกษากฎหมายว่า จะเรียนกฎหมายอย่างไรจึงจะไดผ้ลที่สุด กล่าวคือ ไดร้บั

ความรูม้ากที่สุด และสอบไล่ไดค้ะแนนดีที่สุด การที่จะสอบใหไ้ดค้ะแนนดีนัน้ไม่ใชข้ึ่นอยูท่ี่ความเฉลียว

ฉลาดเพียงอยา่งเดียว แต่อยูท่ี่การรูจ้กัวธีิศึกษาและวธีิตอบขอ้สอบดว้ย ปัญหาจงึเกิดข้ึนวา่ วธีิศึกษา

กฎหมายใหไ้ดผ้ลดีนัน้มีวธีิการอยา่งไร 

 การทีจ่ะศึกษาวชิากฎหมายใหไ้ดผ้ลดีนัน้ ตอ้งประกอบไปดว้ยสิง่สามประการดงัตอ่ไปน้ี
(2)

 

 1.  ความจดจ า 

     2.  ความเขา้ใจในสิง่ทีจ่ดจ า 

     3.  การรูจ้กัน าสิง่ทีจ่ดจ าและเขา้ใจนัน้ไปใชไ้ดาู้กตอ้ง  

ความจ า 

 เน่ืองจากวา่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใชก้ฎหมายระบบ Civil Law หรือประเทศที่ใชป้ระมวล

กฎหมาย ดงันัน้ ตวับทกฎหมายจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง จะเห็นไดช้ดัเวลาตอบขอ้สอบ นกัศึกษา

จะตอ้งจดจ าตวับทกฎหมายใหไ้ดจ้ึงจะตอบได  ้ ยกตวัอยา่งเช่น าา้ค าาามเขาาามวา่ “การกระท าโดย

เจตนาในทางอาญา คืออะไร” นกัศึกษาจะตอบค าาามขอ้น้ีได ้นกัศึกษาจะตอ้งจ าตวับทกฎหมายได ้

กล่าวคือ จะตอ้งจ าหลกัเกณฑใ์นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ได ้โดยอาจตอบวา่ “การกระท า

โดยเจตนาในทางอาญา ไดแ้ก่ การกระท าโดยรูส้ึกในการที่กระท า และในขณะเดียวกนัผูก้ระท าประสงค์

ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านัน้” าา้นกัศึกษาจ าตวับทมาตรา 59 ไม่ไดแ้ลว้ ก็จะตอบ

ไม่ได ้เพราะฉะนัน้จงึอาจกล่าวไดว้า่ ความจดจ าไม่วา่จะจดจ าตวับทกฎหมาย ค าอธิบายต่าง ๆ  จงึเป็น

สิง่จ  าเป็นอยา่งยิง่ของการศึกษากฎหมาย าา้ไม่มีความจดจ าก็ยากนกัที่จะประสบความส าเร็จ ซึ่งเราอาจ

กลา่วโดยสรุปไดว้า่ บุคคลจะศึกษากฎหมายโดยปราศจากความจดจ ามิได ้

      มีปัญหาต่อไปวา่ นกัศึกษาจะท าอยา่งไรจงึจะจ าตวับทกฎหมายและค าอธิบายของอาจารยไ์ดใ้น

เรื่องน้ีไม่สามาราจะวางหลกัเกณฑเ์ป็นการทัว่ไปได ้ท ัง้น้ี เพราะสมองของคนเราย่อมมีความจ าไม่

เหมือนกนั บางคนอา่นหนงัสอืในใจเพียง 2-3 ครัง้ก็จ าได ้บางคนตอ้งอา่นสิบกวา่คร ัง้จงึจะจ าได ้บางคน
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ตอ้งยอ่เป็นหวัขอ้ แลว้ทอ่งหวัขอ้ส ัน้ ๆ เสร็จแลว้จงึมาอา่นรายละเอียดจากต ารา นอกเหนือไปกวา่นัน้

บางคนตอ้งอา่นใหมี้เสียงดงั ๆ เพ่ือหูของเขาจะไดย้ินจงึจะจดจ าได ้อยา่งไรก็ตาม ในเรื่องท าอยา่งไรจงึ

จะจ าตวับทกฎหมายและค าอธิบายไดน้ี้เป็นเรื่องที่นกัศึกษาจะตอ้งส ารวจตวัของตวัเองวา่ วธีิอยา่งไรจงึ

จะเหมาะสมกบังานอยา่งทีสุ่ดดว้ยการทดลองกบัตวัเอง แลว้เลือกปฏิบตัิอยา่งนัน้  

ความเขา้ใจในสิง่ท่ีจดจ า 

      ในการศึกษากฎหมายนัน้ นอกจากจะตอ้งมีความจดจ าแลว้ นกัศึกษายงัจะตอ้งมีความเขา้ใจ

ดว้ย กล่าวคือ เม่ือจดจ าตวับทกฎหมายไดแ้ลว้ ขัน้ต่อไปตอ้งท าความเขา้ใจใหไ้ดว้า่ าอ้ยค าในตวับท

กฎหมายนัน้หมายาึงอยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ ความผิดบานลกัทรพัย ์ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 

บญัญตัิวา่ “ผูใ้ดเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น หรือที่ผูอ้ื่นเป็นเจา้ของรวมอยู่ดว้ยไปโดยทุจริต ผูน้ ัน้กระท า

ความผิดบานลกัทรพัย”์ ในมาตรา 334 น้ี มีาอ้ยค าที่นกัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจใหไ้ด ้อยา่งเชน่ค า

วา่ “เอาไป” หมายาึงอะไร หรือวา่ “โดยทุจริต” หมายาึงอะไร จากตวัอยา่งที่กล่าวน้ี าา้นกัศึกษามี

ความเขา้ใจ นกัศึกษาอาจตอบไดว้า่ “เอาไป” หมายาึง การเอาไปจากการครอบครองของผูอ้ื่น สว่นค า

วา่ “โดยทุจริต” หมายาึง การแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือ

ผูอ้ื่น หรือกรณีความผิดบานเจา้พนกังานรบัสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งมีหลกั

วา่ “ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งรบั สมาชิกสภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดส าหรบัตนเอง หรอืผูอ้ืน่โดยมิชอบ เพ่ือกระท าการ

หรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่ง ไม่วา่การนัน้จะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที่” ในมาตรา 149 น้ี มี

าอ้ยค าทีน่กัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจใหไ้ด ้อยา่งเชน่ค าวา่ “เจา้พนกังาน” หมายาึงผูใ้ด าา้นกัศึกษา

มีความเขา้ใจ นกัศึกษาอาจอาจตอบไดว้า่ ค าวา่ “เจา้พนกังาน” หมายาึง ขา้ราชการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตาม

กฎหมาย โดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณแผน่ดินประเภทเงินเดือน หรอืบุคคลทีก่ฎหมายบญัญติัไว ้

เป็นพิเศษใหมี้บานะเป็นเจา้พนกังาน ดงัน้ีเป็นตน้ 

      การเรยีนกฎหมายล าพงัเพียงมีความจดจ าอยา่งเดียว โดยปราศจากความเขา้ใจนัน้ยอ่มไม่ชว่ย

ใหน้กัศึกษาสอบไล่ได ้นกัศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจหลกักฎหมายมาตรานัน้ ๆ ดว้ย จากประสบการณ์

ที่ผูเ้ขียนตรวจขอ้สอบมา มีนกัศึกษาบางคนจดจ าตวับทกฎหมายได ้ แต่ปรากฏวา่สอบไม่ผ่าน ทัง้น้ี 

เพราะนกัศึกษาคนนัน้มีแตค่วามจ า แตข่าดความเขา้ใจ จงึท าใหก้ารวนิิจฉยัปัญหาผิดพลาดไป 

      มีปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจงึจะมีความเขา้ใจตวับทกฎหมายเหลา่นัน้ ในเรือ่งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งอา่น

ค าอธิบายเสยีก่อนเป็นเบ้ืองตน้วา่ ในมาตราต่าง ๆ เหล่านัน้ ผูเ้ขียนต าราเขาใหค้ าอธิบายไวว้า่อยา่งไร

บา้ง จากนัน้ นกัศึกษาจงึคอ่ยมาฟังค าบรรยายจากอาจารย์ จดุไหนที่ยงัไม่เขา้ใจก็ควรสอบาามอาจารย์

ใหช้ว่ยอธิบายให ้เม่ือไดก้ระท าดงัน้ีแลว้ นกัศึกษาก็จะมีความเขา้ใจในหลกักฎหมายนัน้ ๆ ได ้ 
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การรูจ้กัน าสิง่ท่ีจดจ าและเขา้ใจน ัน้ไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 

 ในเรือ่งน้ีหมายความวา่ เม่ือมีความจ าและเขา้ใจแลว้ ตอ้งรูจ้กัน าสิง่ทีจ่ดจ า และเขา้ใจนัน้ไปใชใ้ห ้

าูกตอ้ง หรืออาจจะกล่าวไดโ้ดยง่าย ๆ วา่รูจ้กัใชก้ฎหมายใหาู้กตอ้ง กล่าวคือ ตอ้งรูว้า่กรณีใดจึงจะใช ้

กฎหมายเรื่องใด ตวัอยา่งเชน่ ความผิดบานลกัทรพัย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ซึ่งมี

หลกัส าคญั คือ เป็นการเอาทรพัยไ์ปจากการครอบครองของผูอ้ื่น ความผิดบานยกัยอกทรพัย ์ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีหลกัส าคญั คอื เป็นการเบียดบงัทรพัยท์ี่ตนเองครอบครองโดย

ทุจริต เพราะฉะนัน้ าา้ปัญหาเขาาามวา่ การกระท านัน้เป็นความผิดบานลกัทรพัยห์รือยกัยอกทรพัย์ 

นกัศึกษาตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจริงที่เขาใหม้าวา่ การครอบครองทรพัยอ์ยู่ที่ใคร อยู่ที่จ  าเลยหรือ

ผูเ้สียหาย าา้ทรพัยน์ัน้อยูท่ี่ผูเ้สียหาย จ าเลยเอาไปจากการครอบครองของผูเ้สียหาย นกัศึกษาตอ้งน า

มาตรา 334 มาใชต้อบ กล่าวคือ การกระท าของจ าเลยมีความผิดบานลกัทรพัย ์แต่าา้หากวา่ทรพัยน์ัน้

อยู่ที่จ  าเลย โดยจ าเลยครอบครองอยู ่และจ าเลยไดเ้บียดบงัเอาไวโ้ดยทุจริต ในกรณีน้ีตอ้งน ามาตรา 

352 มาใชต้อบ กลา่วคอื การกระท าของจ าเลยมีความผิดบานยกัยอกทรพัย ์

 ปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจงึจะเอาสิง่ทีจ่ดจ าและเขา้ใจไปใชไ้ดาู้กตอ้ง ในเรื่องน้ีข้ึนอยูก่บัตวันกัศึกษา

เองวา่ นกัศึกษามีความขยนัหมัน่เพียรอา่นหนงัสอืไดม้ากนอ้ยเพียงใด าา้นกัศึกษาอา่นหนงัสอืมาก และ

จ าอุทาหรณใ์นหนงัสอืค าบรรยายไดด้ี ก็จะท าใหน้กัศึกษาใชก้ฎหมายทีต่นจดจ าและเขา้ใจโดยาูกตอ้ง 

 ทีก่ลา่วมาน้ี เป็นเรือ่งท ัว่ ๆ ไปของการทีจ่ะศึกษาวชิากฎหมายใหไ้ดผ้ลดีวา่ จะตอ้งประกอบดว้ย

อะไรบา้ง ต่อไปน้ี ผูเ้ขียนจะกล่าวาึงทศันะบางประการเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียนและการเตรียมตวั

ก่อนสอบ โดยอาศยัจากประสบการณใ์นสมยัทีผู่เ้ขียนเองเรยีนอยูท่ีม่หาวทิยาลยัรามค าแหงน้ี 

1.  การลงทะเบยีน            

ก่อนลงทะเบียนเรยีน นกัศึกษาควรตรวจสอบดูวนั เวลาสอบใหด้ีวา่ วชิาที่จะลงทะเบียนนัน้ วชิา

ไหน สอบวนัใด ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากวนัเวลาสอบตรงกนั ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่

นกัศึกษาได ้ การจดัตารางสอบนัน้ควรจดัใหมี้วนัสอบห่างกนัพอสมควรเท่าที่จะเป็นไปได ้อย่างเช่น 

สอบวนัแลว้เวน้ไปอกี 2-3 วนั จงึสอบอกี เป็นตน้ ทีท่  าเชน่น้ีก็เพ่ือวา่ ชว่งระยะเวลา 2-3 วนั วนัที่เวน้ไป

นัน้ นกัศึกษาจะไดมี้เวลาทบทวนวชิาทีจ่ะตอ้งสอบตอ่ไปใหมี้ความพรอ้มและเกิดความมัน่ใจยิง่ข้ึน 

ในจ านวนวชิาทีล่งทะเบียนนัน้ ควรจดัวชิาทีย่ากสลบักบัวชิาทีง่่าย ไม่ควรลงทะเบียนวชิาที่มีความ

ยากทัง้หมด ควรทีจ่ะสลบักนัไป เพราะาา้นกัศึกษาลงวชิาทีย่ากทัง้หมด บงัเอญิสอบไม่ผา่น นกัศึกษาจะ

เสยีก าลงัใจและเกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากเรยีน 
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2.  การเตรยีมตวัสอบ 

การสอบไลใ่นแตล่ะภาคนัน้เป็นการวดัผลวา่ นกัศึกษามีความรูด้ีพอที่จะผ่านไดห้รือไม่ ในแต่ละ

วชิา ดงันัน้ จงึเป็นความจ าเป็นทีน่กัศึกษาจะตอ้งมีการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มอยูเ่สมอ ในการเตรยีมตวัก่อน

สอบน้ีผูเ้ขียนขอแยกพิจารณาดงัตอ่ไปน้ี 

2.1  การอา่นค าอธิบาย 

ในการอ่านค าอธิบายหรือต ารากฎหมายนัน้ นกัศึกษาควรลงมืออ่านตัง้แต่เน่ิน ๆ อาจจะ

เป็นตัง้แตว่นัแรกทีเ่ปิดเรยีนหรอืก่อนเปิดเรียนก็ได ้และก็ตอ้งอา่นสม า่เสมอทุกวนั เพราะวชิากฎหมาย

นัน้ าา้ไม่อา่นสกัสามวนัอาจลืมได ้นกัศึกษาไม่ควรไปอา่นเอาตอนก่อนสอบสองวนัหรือสามวนั เพราะ

การจดจ าหลกัเกณฑต์่าง ๆ ของกฎหมายอาจจะไม่แม่นย าเหมือนกบัการที่นกัศึกษาอ่านแต่เน่ิน ๆ 

สม า่เสมอทกุวนั 

เก่ียวกบัการอ่านค าอธิบายน้ี มีขอ้ที่อยากจะแนะน านกัศึกษาวา่ ในการอ่านแต่ละวิชานัน้ 

นกัศึกษาควรโนต้ยอ่หลกัเกณฑข์องกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นหลกัทัว่ไป ขอ้ยกเวน้หรอืสิง่ที่ส  าคญัไวใ้นสมุด

ตา่งหาก ทัง้น้ี เพ่ือความสะดวกของนกัศึกษาเองในวนัทีจ่ะทบทวนก่อนการสอบไล ่

มีปัญหาวา่จะตอ้งอา่นค าอธิบายสกัก่ีเที่ยวจงึจะมีความจดจ าและสอบได ้ในเรื่องน้ี ผูเ้ขียน

เห็นว่า การอ่านค าอธิบายนัน้ ยิ่งอ่านมากเที่ยวเท่าใดยิ่งเป็นการดี เพราะยิ่งอ่านมากเที่ยวยิ่งจ าได ้

แม่นย าไม่มีลืม ผูเ้ขียนเองในสมยัทีเ่รยีนอยูน่ ัน้ ในแตล่ะวชิาผูเ้ขียนจะตอ้งอา่นหนงัสือไม่ต า่กวา่ 5 เที่ยว 

จงึจะมีความจดจ าได ้ทัง้น้ีเพราะเหตุวา่ ผูเ้ขียนเองไม่ไดมี้มนัสมองอนัเลอเลิศที่อา่นเที่ยวเดียวแลว้จ าได ้

ดงันัน้ ผูเ้ขียนจงึอาศยัความขยนัมากเป็นพิเศษ คือ ตอ้งอา่นาึง 5 เที่ยวจงึจะจ าได ้กล่าวโดยสรุปการ

อา่นค าอธิบายควรอา่นแตเ่น่ิน ๆ สม า่เสมอทกุวนั และอา่นหลาย ๆ เทีย่ว 

2.2  การทอ่งตวับทกฎหมาย 

ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ ตวับทกฎหมายมีความส าคญัอย่างยิ่งในการตอบขอ้สอบ เพราะาา้

นกัศึกษาจดจ าตวับทกฎหมายไดแ้ม่น ย่อมตอบขอ้สอบไดค้ะแนนดี ดงันัน้  นกัศึกษาจึงมีความ

จ าเป็นตอ้งทอ่งเพ่ือใหจ้  าใหไ้ด ้การทอ่งตวับทกฎหมายนัน้ ควรกระท าควบคูไ่ปกบัการอา่นค าอธิบาย 

ค าวา่ “ควบคู”่ ในที่น้ีมิไดห้มายความวา่ ท าพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั แต่หมายความวา่ การทอ่งตวั

บทนัน้ควรทอ่งเสยีแตเ่น่ิน ๆ โดยท าสลบักนักบัการอา่นค าอธิบาย ตวัอยา่งเชน่ วนัหน่ึง ๆ แบ่งเวลา 3 

ช ัว่โมง ส าหรบัอา่นค าอธิบาย อีก 1 ช ัว่โมงส าหรบัการทอ่งตวับท ท าเชน่น้ีสม า่เสมอทุกวนั ไม่ควรทอ่ง

เอาตอนใกลส้อบ เพราะนกัศึกษาอาจจะจ าไม่ไดห้รือจ าไดแ้ต่ไม่แม่นย า เม่ือจ าหลกักฎหมายไม่แม่นย า

แลว้ นกัศึกษาอาจจะวนิิจฉยัปัญหาขอ้สอบผิดพลาดไป 



 

คู่มือแนะแนวการศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

 

27 

 

มีปัญหาวา่ ท าอยา่งไรจงึจะทอ่งตวับทกฎหมายและจ าไดแ้ม่นย า ในเรื่องน้ีผูเ้ขียนขอแนะน า

วา่ นกัศึกษาควรใชค้วามขยนัหมัน่เพียรและความอดทนมากเป็นพิเศษ การทอ่งตวับทเที่ยวแรก ๆ 

อาจจะจบัไม่คอ่ยได ้แตข่อใหพ้ยายามตอ่ไป โดยทอ่งหลาย ๆ เทีย่ว จนกวา่จะทอ่งได ้การทอ่งตวับทนัน้

ไม่ควรจ ากดัสาานที ่เชน่ นกัศึกษาบางตนคดิวา่ การทอ่งตวับทกฎหมายควรทอ่งในสาานที่ที่สงบเงียบ

วเิวกวงัเวง จงึจะท าใหเ้กิดสมาธิและจดจ าได ้ความจริงไม่ควรคิดเชน่นัน้ การทอ่งตวับทกฎหมายอาจ

ทอ่งไดใ้นสาานทีบ่างแหง่ แมจ้ะไม่ใชส่าานที่ที่สงบเงียบ าา้หากวา่เรามีสมาธิก็อาจทอ่งได ้ตวัอยา่งเชน่ 

บนราโดยสารประจ าทางหรอืในหอ้งเรยีนระหวา่งทีร่อฟังค าบรรยายจากอาจารย ์ดงัน้ีเป็นตน้ 

วธีิการทอ่งตวับทกฎหมายเพ่ือที่จะใหจ้  าไดแ้ม่นย านัน้ นกัศึกษาอาจจะใชว้ธีิการที่แตกต่าง

กนัออกไป แลว้แต่ว่าใครจะานัดวิธีใด บางคนอาจจะท่องตวับทกฎหมายโดยแยกหลกัเกณฑ์

องคป์ระกอบเป็นขอ้ ๆ ตวัอยา่งเช่น ความผิดบานลกัทรพัยต์ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 

อาจจะทอ่งโดยจ าหลกัเกณฑเ์ป็นขอ้ ๆ วา่ ความผิดบานลกัทรพัยมี์องคป์ระกอบ คอื 

1)  เอาไป 

2)  ทรพัยข์องผูอ้ืน่หรอืทีผู่อ้ืน่เป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย 

3)  โดยเจตนาทจุรติ 

แต่บางคนอาจจะใชว้ธีิท่องจ าแบบนกแกว้นกขุนทอง กล่าวคือ ทอ่งทุกตวัอกัษร เชน่ ตาม

ตวัอยา่งขา้งตน้ อาจจะทอ่งวา่ ความผิดบานลกัทรพัยมี์หลกักฎหมายบญัญตัิวา่ “ผูใ้ดเอาทรพัยข์อง

ผูอ้ืน่หรอืทีผู่อ้ืน่เป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ยไปโดยทจุรติ ผูน้ ัน้กระท าความผิดบานลกัทรพัย”์ 

การทอ่งจ าแบบนกแกว้นกขุนทองน้ีมีสว่นดีคือวา่ การทอ่งจ าแบบน้ีาา้เราสามาราทอ่งได ้

หมดทัง้มาตรา เราจะจ าขอ้ความไดห้มดโดยไม่ตกหล่นาอ้ยค าหรือขอ้ความที่ส าคญัไปเลย แต่าา้

นกัศึกษาใชว้ธีิทอ่งจ าแบบแยกองคป์ระกอบเป็นขอ้ ๆ าา้นกัศึกษาเกิดหลงลืมองคป์ระกอบขอ้ใดขอ้หน่ึง

ไป ก็จะท าใหข้าดสาระส าคญัในมาตรานัน้ ๆ ซึง่อาจจะท าใหไ้ดค้ะแนนไม่ดี 

มีปัญหาต่อไปวา่ ในกรณีที่หลกักฎหมายมีหลกัเกณฑอ์ยู่หลายขอ้ เราจะมีวธีิการในการ

จดจ าหลกัเกณฑเ์หล่านัน้ท ัง้หมดไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ โทษในทางอาญานัน้ ประมวลกฎหมายอาญา

ไดบ้ญัญตัิไวใ้นมาตรา 18 วา่ โทษส าหรบัลงแก่ผูก้ระท าความผิดมีดงัน้ี 

(1)  ประหารชวีติ 

(2)  จ าคกุ 

(3)  กกัขงั 

(4)  ปรบั 

(5)  รบิทรพัยส์นิ 

ตามตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ โทษในทางอาญามีอยู่ดว้ยกนัทัง้หมด 5 อย่าง บางครัง้

นกัศึกษาอาจจะจ าไม่ไดท้ ัง้หมด จงึมีปัญหาวา่ท าอยา่งไรจงึจะจ าไดค้รบทัง้ 5 อยา่ง ในเรื่องน้ีนกัศึกษา
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นิติศาสตรอ์าวุโสหลายทา่นเคยใหค้ าแนะน าไวว้า่ ใหน้กัศึกษายอ่ขอ้ความในแต่ละขอ้ใหเ้ป็นค าค าเดียว 

แลว้น าค าย่อค าเดียวนัน้มาต่อกนัเขา้เป็นขอ้ความใหม่ก็จะช่วยในการจดจ าไดท้ ัง้หมด จากตวัอย่าง

ขา้งตน้เราอาจยอ่ไดด้งัน้ี 

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

(2)  ค าวา่ “จ าคกุ” ยอ่เป็นค าค าเดียวไดเ้ป็น “จ” 

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

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

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

จากนัน้ใหน้ าค ายอ่ค าเดียวของแตล่ะขอ้มาเรยีงเป็นขอ้ความใหม่ก็จะไดว้า่ 

ป   จ   ก   ป   ร   อา่นวา่      ปะ – จก – ปอน 

เม่ือมาย่อเป็นขอ้ความใหม่แลว้ ก็จะช่วยใหน้กัศึกษาจ าหลกัเกณฑ ์ หรือองคป์ระกอบได ้

ท ัง้หมด อยา่งไรก็ตาม ในเวลาตอบขอ้สอบ นกัศึกษาตอ้งไปขยายความเอาเองวา่ค ายอ่แต่ละค านัน้มา

จากขอ้ความวา่อยา่งไร เชน่ ตามตวัอย่างขา้งตน้ ขอ้ความใหม่ที่วา่ “ปจกปร” นัน้ มาจากขอ้ความ

ดงัตอ่ไปน้ี 

ป  มาจาก  ประหารชวีติ 

จ  มาจาก  จ าคกุ 

ก  มาจาก  กกัขงั 

ป  มาจาก  ปรบั 

ร  มาจาก  รบิทรพัยส์นิ 

ที่กล่าวมาน้ีเป็นวิธีการท่องจ าตวับทกฎหมาย ในกรณีที่มาตรานัน้ ๆ วางหลกัเกณฑห์รือ

องคป์ระกอบเป็นหลาย ๆ ขอ้ ส าหรบัวชิาที่ตอ้งใชป้ระมวลกฎหมาย อย่างไรก็ตาม วธีิการเชน่น้ียอ่ม

น าไปใชไ้ดก้บัวิชาอื่น ๆ าึงแมว้า่จะไม่ไดใ้ชป้ระมวลกฎหมายก็ตาม ตวัอย่างเช่น วิชา LW 403 

กฎหมายระหวา่งประเทศ แผนกคดีเมือง ซึง่สว่นใหญจ่ะมีหลกัเกณฑต์า่ง ๆ หลายประการ ดงันัน้ การที่

นกัศึกษาจะจ าหลกัเกณฑต์่าง ๆ ไดท้ ัง้หมด นกัศึกษาก็อาจน าวธีิการที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นเครื่องชว่ย

ในการทีจ่ะจดจ าหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ได ้

ตวัอยา่งเชน่ าา้ค าาามเขาาามวา่ “จงอธิบายหลกัการก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้” ในการ

ที่จะตอบค าาามขอ้น้ี นกัศึกษาจะตอ้งรูว้า่การก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้ มีหลกัเกณฑอ์ย่างไรบา้ง 

สมมติวา่ การก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้มีหลกัเกณฑด์งัน้ีคอื 

1.  ใหต้ลิ่งของรบัใดรบัหน่ึงเป็นเสน้เขตแดน 

2.  ใชเ้สน้ก่ึงกลางของล าน า้เป็นเสน้เขตแดน 

3.  ใหใ้ชร้อ่งน า้ลึกทีใ่ชใ้นการเดินเรอืเป็นเสน้เขตแดน 

ในการทีจ่ะจ าหลกัเกณฑไ์ดท้ ัง้หมด นกัศึกษาอาจจ าเอาวธีิการที่กล่าวขา้งตน้มาใช ้กล่าวคือ 

ยอ่ขอ้ความที่ยาวใหเ้ป็นค าค าเดียวหรือสองค า จากนัน้น าค ายอ่มาต่อกนัใหไ้ดใ้จความตามความเขา้ใจ
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ของนกัศึกษาเองหรอือาจเรียกวา่ เป็นโคด้ลบัของนกัศึกษาเอง เชน่ จากตวัอยา่งขา้งตน้เราอาจจะยอ่ได ้

เป็นดงัน้ี 

1.  ขอ้ความทีว่า่ “ใหต้ลิ่งของรบัใดรบัหน่ึงเป็นเสน้เขตแดน” ยอ่ไดเ้ป็น ตลิ่ง 

2.  ขอ้ความทีว่า่ “ใชเ้สน้ก่ึงกลางของล าน า้เป็นเสน้เขตแดน” ยอ่ไดเ้ป็น ก่ึงกลาง 

3.  ขอ้ความทีว่า่ “ใหใ้ชร้อ่งน า้ลึกทีใ่ชใ้นการเดินเรอืเป็นเสน้เขตแดน” ยอ่ไดเ้ป็น รอ่งน า้ 

เม่ือน าค าย่อมาต่อกนัเขา้จะเกิดเป็นขอ้ความใหม่ว่า ตลิ่งก่ึงกลางร่องน า้ ในการท่อง 

นกัศึกษาก็ทอ่งแต่เพียงวา่ หลกัเกณฑใ์นการก าหนดเสน้เขตแดนในล าน า้มีดงัน้ี คือ ตลิ่งก่ึงกลาง รอ่ง

น า้ สว่นในเวลาเขียนตอบขอ้สอบนกัศึกษาตอ้งไปขยายความเอาเองวา่ ค าไหนมาจากขอ้ความวา่อยา่งไร 

อยา่งเชน่ตวัอยา่งขา้งตน้ ขอ้ความใหม่ทีว่า่ “ตลิ่งก่ึงกลางรอ่งน า้” นัน้ มาจากขอ้ความดงัตอ่ไปน้ี 

ตลิ่ง มาจากขอ้ความวา่  “ใหต้ลิ่งของรบัใดรบัหน่ึงเป็นเสน้เขตแดน” 

ก่ึงกลาง มาจากขอ้ความวา่  “ใชเ้สน้ก่ึงกลางของล าน า้เป็นเสน้เขตแดน” 

รอ่งน า้ มาจากขอ้ความวา่  “ใหใ้ชร้อ่งน า้ลึกทีใ่ชใ้นการเดินเรอืเป็นเสน้เขตแดน” 

วธีิการทีก่ลา่วมาน้ี จะเป็นเครือ่งมือชว่ยนกัศึกษาในอนัที่จะจดจ าหลกัเกณฑต์่าง ๆ ไดท้ ัง้หมด 

โดยไม่ตกหลน่เลยแมแ้ตน่อ้ย 

2.3  การอา่นค าพิพากษาฎีกา 

าึงแมว้า่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ใชร้ะบบประมวลกฎหมายก็ตาม แต่ค าพิพากษา

ฎีกาก็นบัวา่มีความส าคญัไม่นอ้ย เพราะค าพิพากษาฎีกานัน้าือไดว้า่ เป็นการใชก้ฎหมายของศาลสูงและ

ค าพิพากษาฎีกาบางเรื่องเป็นการตีความตวับทกฎหมายใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน ดงันัน้ นกัศึกษาควรศึกษาไว ้

เพ่ือใหรู้ว้า่ศาลฎีกาไดว้างบรรทดับานในเรื่องนัน้ ๆ ไวว้า่อยา่งไรบา้ง  ในหนงัสือค าอธิบายกฎหมาย 

ผูเ้ขียนมกัจะยกตวัอยา่งค าพิพากษาฎีกาเอาไว ้นกัศึกษาควรย่อค าพิพากษาฎีกาที่ส าคญั ๆ และเป็น

ฎีกาที่แปลก ๆ เอาไวใ้นสมุดต่างหาก เพ่ือความสะดวกในการทบทวนก่อนสอบ การอา่นค าพิพากษา

ฎีกานัน้ นกัศึกษาจะตอ้งจ าขอ้เท็จจริง เหตุผล พรอ้มทัง้ค าวินิจฉยัของศาลฎีกาใหไ้ด  ้ ทัง้น้ีเพ่ือน าเอา

เหตุผลและค าวนิิจฉยัไปใชอ้า้งองิเวลาตอบขอ้สอบ 

2.4  การฝึกหดัตอบขอ้สอบ 

เม่ือนกัศึกษาอ่านค าอธิบายเขา้ใจและท่องตวับทกฎหมายไดแ้ลว้ นกัศึกษาควรทดลอง

ฝึกหดัตอบขอ้สอบดูวา่ ค าอธิบายที่อา่นหรือตวับทที่ท่องมานัน้ าา้เขา้สอบจริง ๆ จะพอท าไดห้รือไม่ 

และาา้ท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด ทัง้น้ี โดยการน าขอ้สอบเก่า ๆ มาลองฝึกตอบและลองจบัเวลาดูวา่ ใช ้

เวลาในการเขียนค าตอบมานอ้ยแคไ่หน เพ่ือเป็นการฝึกฝนตนเองใหเ้กิดความช านาญกอ่นการสอบไลจ่ะ

มาาึง  
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วิธีตอบขอ้สอบวิชากฎหมายแบบอตันยั 

 ดงัไดก้ลา่วแลว้วา่ การสอบไลใ่นแตล่ะภาคนัน้เป็นการวดัผลวา่ นกัศึกษามีความรูด้ีพอที่จะผ่าน

ไดห้รือไม่ และการที่จะทราบวา่นกัศึกษาคนใดมีความรูด้ีหรือไม่ ก็โดยการพิจารณาตอบขอ้สอบ มี

นกัศึกษาหลายคนที่จริง ๆ แลว้มีความรูว้ิชากฎหมายดี แต่อาจสอบไล่ตก ทัง้น้ี เพราะนกัศึกษา

เหล่านัน้ไม่เขา้ใจวิธีการตอบขอ้สอบ การที่ไม่รูจ้กัวิธีตอบนัน่เองจึงเป็นเหตุใหไ้ม่สามาราแสดงให ้

อาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบทราบไดว้า่ เขาไดมี้วชิาความรูพ้อที่จะสอบไล่ได ้ดงันัน้ นกัศึกษาจงึจ าเป็นตอ้งรู ้

วา่ วิธีการตอบขอ้สอบวิชากฎหมายที่าูกตอ้งนัน้เขาท ากนัอย่างไร ส าหรบัวิธีการตอบขอ้สอบวิชา

กฎหมายแบบอตันยั ผูเ้ขียนขอแยกพิจารณาดงัตอ่ไปน้ี คอื 

1.  การตอบค าาามประเภทความจ าและความเขา้ใจ 

2.  การตอบค าาามประเภทอุทาหรณห์รอืปัญหาตุก๊ตา  

 

1.  การตอบค าถามประเภทความจ าและความเขา้ใจ 

ค าาามประเภทความจ าและความเขา้ใจนัน้ ส่วนมากผูอ้อกขอ้สอบประสงคจ์ะใหน้กัศึกษา

อธิบายอยา่งละเอียดในปัญหาที่าาม เชน่ าามวา่ เจตนาในทางอาญาคืออะไร หรือค าาามที่วา่ การกระท า

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในทางแพ่ง ท่านเขา้ใจวา่อย่างไร  หรือค าาามที่วา่ใหน้กัศึกษาอธิบาย

ความผิดบานปลอมเอกสาร หรือค าาามที่าามความแตกต่างเก่ียวกบัหลกักฎหมายสองเรื่องที่มีความ

คลา้ยคลึงกนั เชน่ าามวา่ ลกัทรพัยก์บัยกัยอกทรพัยต์า่งกนัอยา่งไร เป็นตน้ 

ส าหรบัค าาามประเภทความจ าและความเขา้ใจน้ีมีวิธีการตอบ คือ  ในเบ้ืองตน้นกัศึกษา

จะตอ้งยกหลกักฎหมายในเรือ่งนัน้ ๆ ก่อนวา่ ในเรื่องนัน้มีหลกักฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งไรบา้ง จากนัน้

ใหน้กัศึกษาอธิบายาอ้ยค าของกฎหมายโดยอธิบายอยา่งละเอียด พรอ้มทัง้ยกอุทาหรณป์ระกอบ สว่น

ค าาามประเภทวา่ าามความแตกตา่งเก่ียวกบัหลกักฎหมายสองเรือ่งทีมี่ความคลา้ยคลึงกนันัน้มีวธีิการ

ตอบ คือ ใหน้กัศึกษายกหลกักฎหมายของแต่ละเรื่องลงไว ้จากนัน้อธิบายอย่างละเอียด โดยเนน้าึง

ความแตกตา่งระหวา่งเรือ่งท ัง้สองนัน้ พรอ้มทัง้ยกอุทาหรณป์ระกอบ  

2.  การตอบค าถามประเภทอทุาหรณห์รอืปัญหาตุ๊กตา 

การตอบค าาามประเภทอุทาหรณห์รอืปัญหาตุก๊ตา จะตอ้งประกอบ ดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 

ดงัตอ่ไปน้ี 

2.1  หลกักฎหมาย 

2.2  การวนิิจฉยั 

2.3  สรุป  
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2.1  หลกักฎหมาย 

ในการตอบขอ้สอบแบบอตันยันัน้ ประการแรกสุดนกัศึกษาควรยกหลกักฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาทีา่ามข้ึนไวก้่อนวา่ ในเรือ่งนัน้ ๆ มีหลกักฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งไรบา้ง นอกจากนัน้

ในบางวชิา เชน่ LW 207 หรือ LW 301 นกัศึกษาควรแยกองคป์ระกอบและอธิบายองคป์ระกอบใน

มาตรานัน้ ๆ ดวัย ทัง้น้ี เพ่ือแสดงใหอ้าจารยผ์ูต้รวจเห็นวา่ นกัศึกษามีความรูเ้พียงพอที่จะสอบผ่านได ้

ในสว่นของหลกักฎหมายน้ี นกัศึกษาจะไดค้ะแนนมากหรอืนอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่ นกัศึกษาจ าไดแ้ม่นมากนอ้ย

เพียงใด าา้นกัศึกษาเขียนหลกักฎหมายลงในกระดาษค าตอบมีขอ้ความตรงกนักบัที่ประมวลกฎหมาย

บญัญตัิเอาไว ้นกัศึกษาก็จะไดค้ะแนนมาก าา้มีขอ้ความใกลเ้คียงบา้งคะแนนก็จะลดหลัน่ลงมา าา้นกัศึกษา

เขียนหลกักฎหมายผิด (สรา้งหลกักฎหมายข้ึนเอง) ในกรณีน้ีก็จะไม่ไดค้ะแนนเลย 

อน่ึง ขอใหน้กัศึกษาพึงจดจ าไวว้า่ าา้นกัศึกษาไม่แน่ใจในเลขมาตราก็ไม่ควรใส่ลงไป 

เพราะาา้ใส่เลขมาตราผิดไป อาจจะาูกหกัคะแนนได ้าา้ไม่แน่ใจเลขมาตราดงักล่าวควรเขียนเพียงวา่ 

“หลกักฎหมาย ส าหรบัเรือ่งน้ีมีวา่ ........................” เทา่น้ีก็เป็นการเพียงพอแลว้  

2.2  การวินจิฉยั 

ส าหรบัขัน้ตอนที่สอง ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการวนิิจฉยัน้ี หมายาึง การปรบัขอ้เท็จจริงให ้

เขา้กบัหลกักฎหมาย โดยนกัศึกษาควรพิจารณาดูวา่ ขอ้เท็จจริงตามอุทาหรณท์ี่ใหม้านัน้ ปรบัเขา้กบั

หลกักฎหมายที่ยกข้ึนไวห้รือไม่ ที่ไม่ไดเ้พราะขาดองคป์ระกอบขอ้ใด ซึ่งนกัศึกษาจะตอ้งคอ่ย ๆ ปรบั

เป็นตอน ๆ ไป  

2.3  สรปุ 

ในการตอบขอ้สอบ เม่ือนกัศึกษายกหลกักฎหมายข้ึนอา้งตามขัน้ตอนที่ 1 และนกัศึกษา

ไดป้รบัขอ้เท็จจริงกบัขอ้กฎหมายตามขัน้ตอนที่ 2 เสร็จแลว้ ต่อไปก็มาาึงขัน้ตอนที่ 3 คือ การสรุป 

ขัน้ตอนน้ี หมายความว่า เม่ือ ยกกฎหมายนัน้มาปรบัแกข้อ้เท็จจริงที่เกิดข้ึนแลว้ จะมีผลในทาง

กฎหมายอยา่งไร เชน่ เป็นความผิดหรอืไม่ ตอ้งรบัผิดหรอืไม่ หรอืรบัผิดเพียงใด ดงัน้ี   เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการสรุปน้ีมีความส าคญัมากเหมือนกนั เพราะเป็นจุดที่อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบ

ตอ้งการทราบวา่ ค าตอบของนกัศึกษาจะลงเอยรูปแบบใด มีนกัศึกษาบางคนหลงลืมขัน้ตอนน้ีไปโดย

ตอบมาเฉพาะขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอนที ่2 ซึง่อาจาูกหกัคะแนนไปบา้ง 

ทีก่ลา่วมาทัง้ 3 ขัน้ตอนน้ี เป็นวธีิการตอบค าาามประเภทอุทาหรณห์รอืตุก๊ตา ซึง่ผูเ้ขียน

ขอน าตวัอยา่งค าาามและวธีิการตอบ เพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัศึกษาไดน้ าไปทดลองฝึกตอบดูดงัน้ี 

ค าาาม นายชิงชยัยื่นค ารอ้งขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน แต่นายไพโรจน์เจา้

พนกังานทีด่ินไม่ยอมจดทะเบียนให ้เน่ืองจากหลกับานไม่ครบาว้น นายชิงชยัไม่พอใจ จงึกลัน่แกลง้เอา

ความเทจ็รอ้งเรยีนต่ออธิบดีกรมที่ดิน กล่าวหาวา่ นายไพโรจนก์ระท าผิดอาญาบานเป็นเจา้พนกังานละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ทีโ่ดยสุจรติ 



 

คู่มือแนะแนวการศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

 

32 

 

ดงัน้ี นายชงิชยัมีความผิดบานใดหรอืไม่ 

ค าตอบ  

หลกักฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 บญัญตัิวา่ “ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนั

เป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน ซึง่อาจท าใหผู้อ้ืน่หรอืประชาชนเสยีหาย” 

ความผิดตามมาตราน้ี แยกองคป์ระกอบความผิดไดด้งัน้ี 

1.  แจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 

2.  แก่เจา้พนกังาน 

3.  ซึง่อาจท าใหผู้อ้ืน่หรอืประชาชนเสยีหาย 

4.  โดยเจตนา 

การกระท าความผิดบานแจง้ความเท็จ ตามมาตรา 137 จะตอ้งประกอบดว้ยการกระท า 

คือ มีการเอาขอ้ความอนัเป็นเท็จแจง้ต่อเจา้พนกังาน ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่นหรือ

ประชาชน และตอ้งเป็นการกระท าโดยเจตนา คือ ผูก้ระท าประสงคต์่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการ

กระท า ทัง้ยงัตอ้งประกอบกบัการที่ไดรู้ข้อ้เท็จจริง อนัเป็นองคป์ระกอบความผิดวา่ ผูท้ี่ตนแจง้นัน้เป็น

พนกังานและขอ้ความทีแ่จง้เป็นขอ้ความเทจ็ 

ค าวา่ “แจง้ขอ้ความ” หมายาึง การน าขอ้เท็จจริงแจง้ต่อเจา้พนกังาน การแจง้ขอ้ความ

นัน้อาจกระท าโดยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษรก็ได ้

ค าวา่ “ขอ้ความอนัเป็นเทจ็” หมายาึง ขอ้ความอนัไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ 

ค าวา่ “เจา้พนกังาน” หมายาึง ขา้ราชการที่ไดร้บัแต่งตัง้ตามกฎหมาย โดยไดร้บั

เงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินเดือน หรือบุคคลที่กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษใหมี้

บานะเป็นเจา้พนกังาน 

ค าวา่ “แจง้ต่อเจา้พนกังาน” หมายาึง การเอาขอ้ความแจง้ต่อเจา้พนกังาน ซึ่งอาจเป็น

การริเริ่มโดยผูแ้จง้ไปแจง้เอง หรืออาจเป็นการตอบค าซกัาามของเจา้พนกังานก็ได  ้และที่ส าคญัจะตอ้ง

เป็นการแจง้ตอ่เจา้พนกังานทีมี่อ านาจหนา้ทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งราวทีแ่จง้นัน้ดว้ย 

วนิิจฉยั 

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายชิงชยัเอาขอ้ความอนัเป็นเท็จไปแจง้ต่ออธิบดีกรมที่ดิน 

กล่าวหาวา่ นายไพโรจนก์ระท าผิดอาญา เป็นการกระท าที่เขา้องคป์ระกอบความผิดบานแจง้ความเท็จ 

เพราะอธิบดีกรมทีด่ินมีบานะเป็นเจา้พนกังาน และเป็นผูบ้งัคบับญัชา มีอ านาจพิจารณาลงโทษทางวนิยั

แก่นายไพโรจนไ์ด ้จงึเป็นเจา้พนกังานในความหมายมาตราน้ี 
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เม่ือนายชงิชยัเอาขอ้ความอนัเป็นเท็จไปแจง้ต่อเจา้พนกังาน และการกระท านัน้น่าจะเกิด

ความเสยีหายแก่นายไพโรจน ์โดยนายชิงชยัรูอ้ยูแ่ก่ใจวา่ ขอ้ความที่แจง้นัน้เป็นเท็จ แต่ยงัขืนไปแจง้ ซึ่ง

าือไดว้า่นายชิงชยักระท าโดยเจตนา ดงันัน้ การกระท าของนายชิงชยัจงึเป็นความผิดบานแจง้ความเท็จ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

มีปัญหาตอ่ไปวา่ การกระท าของนายชงิชยั จะเป็นความผิดตามมาตรา 172 หรอืไม ่

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 บญัญตัิวา่ “ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบั

ความผิดอาญาแก่พนกังานอยัการ ผูว้่าคดี พนกังานสอบสวน หรือเจา้พนกังานผูมี้อ านาจสืบสวน

คดีอาญา ซึง่อาจท าใหผู้อ้ืน่หรอืประชาชนเสยีหาย” 

ความผิดมาตราน้ี แยกองคป์ระกอบความผิดไดด้งัน้ี 

1.  แจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 

2.  เก่ียวกบัความผิดอาญา 

3.  แก่ พนกังานอยัการ ผูว้า่คดี พนกังานสอบสวน หรือเจา้พนกังานผูมี้อ านาจสืบสวน

คดีอาญา 

4.  โดยเจตนา 

การแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 172 น้ี จะตอ้งเป็นการแจง้

เก่ียวกบัความผิดอาญา ค าวา่ “ความผิดอาญา” หมายความวา่ การกระท าหรือการละเวน้ที่กฎหมาย

บญัญตัิวา่เป็นความผิด และก าหนดโทษของการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบตัิตามเอาไว ้ 

การแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ทีจ่ะเป็นความผิดตามมาตราน้ี จะตอ้งเป็นการแจง้ต่อบุคคล

ผูอ้ยูใ่นต าแหน่งหนา้ทีอ่ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัตอ่ไปน้ี 

1.  พนกังานอยัการ 

2.  ผูว้า่คดี 

3.  พนกังานสอบสวน 

4.  เจา้พนกังานผูมี้อ านาจสบืสวนคดีอาญา 

การแจง้ตอ่เจา้พนกังานดงักลา่ว จะตอ้งเป็นการแจง้ในขณะที่ เจา้พนกังานนัน้ปฏิบตัิการ

ตามหนา้ทีภ่ายในขอบเขตแหง่อ านาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังานนัน้ ๆ  

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายชิงชยัไม่พอใจนายไพโรจน์จึงกลัน่แกลง้โดยกล่าวหาวา่

กระท าผิดอาญา บานเป็นเจา้พนกังานละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่โดยทุจริตนัน้ าือไดว้า่นายชิงชยัแจง้

ขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัความผิดอาญาแลว้ แต่เน่ืองจากวา่อธิบดีกรมที่ดินไม่ใชพ่นกังานอยัการ 

พนกังานสอบสวน หรือเจา้พนกังานผูมี้อ านาจสืบสวนคดีอาญา ดงันัน้ การกระท าของนายชิงชยัจงึไม่

เป็นความผิดตามมาตรา 172 
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สรุป 

1.  นายชงิชยัมีความผิดบานแจง้ความเทจ็ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

2.  การกระท าของนายชงิชยัไม่เป็นความผิดตามมาตรา 172  

ขอ้แนะน าท ัว่ไปเกีย่วกบัการตอบขอ้สอบวิชากฎหมายแบบอตันยั 

1.  นกัศึกษาทีส่อบขอ้สอบแบบอตันยัเป็นครัง้แรกนัน้ บางคนเกิดความต่ืนเตน้ตัง้แต่เขา้ไปใน

หอ้งสอบ พอกรรมการควบคมุการสอบแจกขอ้สอบให ้เกิดความกระวนกระวายใจหรือมีอาการประหม่า 

ในกรณีเช่นวา่น้ี นกัศึกษาอย่าลงมือตอบขอ้สอบ ควรจะนัง่สงบสติอารมณห์รือท าจิตใจใหเ้ป็นปกติ

เสียก่อน แลว้ค่อย ๆ ตอบ อย่าลงมือตอบขอ้สอบในขณะจติใจยงัต่ืนเตน้อยู ่ เพราะจะท าใหน้กัศึกษา

ตอบผิดพลาดไปได ้

2.  เม่ือไดร้บัแจกขอ้สอบมาแลว้ ใหน้กัศึกษาอา่นค าาามดูวา่เขาาามเรื่องอะไรบา้ง โดยอา่น

ค าาามใหค้รบทุกขอ้ แลว้พิจารณาดูวา่ขอ้ใดง่ายขอ้ใดยาก นกัศึกษาควรเลือกตอบขอ้ที่ง่ายก่อนและจงึคอ่ย

ตอบขอ้ที่ยาก าา้หากวา่เลือกตอบขอ้ที่ยากก่อน นกัศึกษาอาจใชส้มองกบัการคิด การตอบขอ้ที่ยาก

ไปมาก ก่อใหเ้กิดความมึนงงสบัสน พอมาตอบขอ้ทีง่่ายแทนทีจ่ะตอบาูกกลบัตอบผิดไป ดงัน้ีเป็นตน้ 

3.  หลงัจากทีน่กัศึกษาอา่นปัญหาค าาามเสรจ็แลว้ ก่อนเขียนค าตอบควรจะบนัทึกยอ่ ๆ าึงหวัขอ้

ที่จะตอบลงในกระดาษค าตอบโดยเรียงตามล าดบัก่อนหลงั เช่น ตอบมาตรานัน้มาตราน้ีก่อน แลว้จึง

ตอบมาตราอืน่ หรอืตอบหลกัเกณฑท์ ัว่ไปก่อน แลว้จงึตอบขอ้ยกเวน้ เป็นตน้ เม่ือยอ่าึงหวัขอ้ที่จะตอบ

ลงในกระดาษค าตอบแลว้ ขัน้ต่อไปก็เป็นการเขียนค าตอบลงในสมุดค าตอบ ใหน้กัศึกษาเขียนค าตอบ

เรยีงตามล าดบัก่อนหลงัตามทีย่อ่หวัขอ้เอาไว ้กลา่วคอื เรือ่งใดทีค่วรกลา่วาึงก่อนก็เขียนตอบก่อนอะไร

ทีค่วรกลา่วทีหลงัก็เขียนตอบทีหลงั ทัง้น้ี เพ่ือจะใหค้ าตอบเป็นระเบียบเรียบรอ้ยไดใ้จความที่สละสลวย 

อนัจะสง่ผลใหค้ าตอบของนกัศึกษาไดค้ะแนนดี 

4.  การเขียนค าตอบนัน้ตอ้งเขียนในลกัษณะที่วา่ ผูต้รวจขอ้สอบไม่มีความรูใ้นวิชากฎหมาย 

กลา่วคอื นกัศึกษาตอ้งเขียนค าตอบโดยอธิบายใหแ้จม่แจง้พอที่อาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบจะเขา้ใจได ้ทัง้น้ี 

เพราะการที่จะรูว้่านกัศึกษาที่เขียนค าตอบนัน้มีความรูพ้อที่จะผ่านไดห้รือไม่ ก็โดยพิจารณาดูจาก

ค าตอบนัน้เองวา่ ผูต้อบมีความรูเ้พียงใด ดงันัน้ นกัศึกษามีความรูอ้ยา่งใดก็ตอ้งแสดงความรูน้ัน้ ๆ 

ออกมาใหป้รากฏในกระดาษค าตอบ 

5.  ในการเขียนค าตอบควรใชา้อ้ยค าหรือส านวนกฎหมาย เพ่ือใหค้ าตอบนัน้เม่ืออา่นแลว้มี

ขอ้ความที่สละสลวยชดัเจนและรดักุม การที่จะใชา้อ้ยค าหรือส านวนกฎหมายไดจ้ะตอ้งอาศยัการจดจ า

จากตวับทกฎหมาย หรือจากค าวนิิจฉยัของศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนขอแนะน าวา่ ในการเขียน

ค าตอบ นกัศึกษาไม่ควรใชภ้าษาชาวบา้น หรือภาษาพูดมาใชต้อบ เพราะจะท าใหข้อ้ความไม่สละสลวย 

ตวัอยา่งเชน่ “เอาละขา้พเจา้จะวนิิจฉยัวา่”  “ผมวา่นายแดงผิดมาตราน้ี ครบัผม” จากตวัอยา่งดงักล่าว
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จะเห็นไดว้า่ ค าวา่ “เอาละ” กบัค าวา่ “ครบัผม” เป็นภาษชาวบา้นหรือภาษาพูด ซึ่งไม่ควรน ามาใชใ้น

การเขียนค าตอบ 

6.  นกัศึกษาควรใชค้วามรอบคอบเป็นอย่างมากในการเขียนตอบ โดยพยายามใหค้รบทุก

ประเด็น เพราะาา้ขาดประเด็นใดประเด็นหน่ึงไป ก็อาจาูกหกัคะแนนได ้เน่ืองจากค าตอบของนกัศึกษา

ไม่สมบูรณ ์ 

การที่จะตอบใหค้รบทุกประเด็นไดน้ัน้ อาจกระท าไดโ้ดยการที่นกัศึกษาอา่นค าาามหลาย ๆ 

ครัง้ และพยายามใชว้จิารณญาณตรึกตรองวา่ อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบมีความประสงคจ์ะใหต้อบอยา่งไร 

ทัง้น้ีท ัง้นัน้ ข้ึนอยู่กบัความรอบคอบ ละเอียดลออ ในการอ่านค าาามใหต้ลอด  ไม่หายหกตกหล่นแต่

ประการใด 

7.  ในการตอบขอ้สอบนัน้ ค าตอบไม่ควรจะส ัน้เกินไปหรอืยาวเกินไป ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ

ค าาามในการสอบไล่เป็นขอ้ ๆ ไป ค าาามบางขอ้นกัศึกษาอาจตอบสัน้ ๆ ก็ไดใ้จความเพียงพอที่จะ

แสดงใหอ้าจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบเห็นวา่ผูต้อบมีความรู  ้ แต่ค าาามบางขอ้นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งตอบยาว 

เพ่ืออธิบายรายละเอียดใหผู้ต้รวจเขา้ใจไดช้ดัแจง้ ดงันัน้ การค านึงาึงสภาพของค าาามจงึเป็นขอ้ส าคญั

ในการพิจารณาวา่ ควรตอบสัน้ ๆ หรอืตอบแบบยาว ๆ  

 8.  ในการเขียนค าตอบ นกัศึกษาควรทีจ่ะเขียนใหอ้า่นง่าย อยา่เขียนหวดัจนเกินไป เพราะจะท า

ใหอ้าจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบอา่นไม่ออก ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อนกัศึกษาได ้นกัศึกษาบางคนลายมือไม่สวยก็

ไม่เป็นไร แตพ่ยายามเขียนตวับรรจงใหอ้า่นไดง้่าย 

9.  นกัศึกษาพึงระลึกไวเ้สมอวา่ในการตอบขอ้สอบ นกัศึกษาไม่ควรโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงในค าาาม 

กล่าวคือ เม่ือค าาามเขาใหข้อ้เท็จจริงมาอยา่งไรแลว้ก็ตอ้งาือวา่ ขอ้เท็จจริงแห่งปัญหาเป็นไปตามที่ได ้

ก าหนดไว ้นกัศึกษาไม่ควรไปโตแ้ยง้วา่ ขอ้เทจ็จรงิไม่เป็นอยา่งนัน้อยา่งน้ี ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งเรื่องจริง

จากการทีผู่เ้ขียนไดเ้คยตรวจขอ้สอบของนกัศึกษา กล่าวคือ มีค าาามวชิา LW 208 อยูข่อ้หน่ึง ค าาาม

เขาาามดงัน้ี นายด าเป็นกปัตนัเรือโดยสารขนาดใหญ่ ไดบ้รรทุกผูโ้ดยสารจนเพียบ นายด าเกรงวา่เรือ

จะล่ม จึงจบัผูโ้ดยสารประมาณ 20 คน ใหกิ้นยาา่ายอย่างแรง เพ่ือที่จะใหเ้รือเบาข้ึน อนัจะท าให ้

ผูโ้ดยสารทัง้หมดรอดชีวติ ผูโ้ดยสาร 20 คนดงักล่าว ตอ้งา่ายทอ้งกนัคนละหลายครัง้จนรา่งกายผอม

โซ น า้หนกัลดไปคนละหลายกิโลกรมั ใหท้่านวนิิจฉยัวา่ นายด าตอ้งรบัผิดชอบใชค้่าสินไหมทดแทน

หรอืไม่ เพราะเหตุใด 

จากค าาามดงักล่าวขา้งตน้ มีนกัศึกษาคนหน่ึงตอบวา่ “าา้ผมเป็นนายด าผมจะประกาศรบั

สมคัรคนกินยาา่าย ดีกวา่จะขืนใจเขา และใน 100 คน ท าไมจะตอ้งเป็น 20 คนดว้ยครบั 20 คนคงมี

กรรมเยอะ โลกหนอโลก” จากค าตอบของนกัศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริง

ในค าาาม ซึง่อาจจะท าใหน้กัศึกษาไดค้ะแนนไม่ดี...  
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ขอ้ปฏบิตัิในการสอบไล่ 

 

เพ่ือใหก้ารควบคุมการสอบไล่ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยจึง

ก าหนดขอ้ปฏิบตัิในการสอบไล่ การสอบซอ่ม ส าหรบันกัศึกษา กรรมการควบคมุการสอบ หวัหนา้ตึก

สอบ และผูร้บัผิดชอบเขตการสอบ ดงัน้ี 

          ใหย้กเลิกค าส ัง่มหาวิทยาลยัรามค าแหงที่ 1581/2532 ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2532 เรื ่อง 

ขอ้ปฏิบติัการสอบไล ่และค าส ัง่มหาวทิยาลยัรามค าแหงที่ 1650/2532 ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2532 เรื่อง 

แกไ้ขค าส ัง่ และใหใ้ชค้ าส ัง่น้ีแทน 

  

     1. ขอ้ปฏิบตัิส าหรบันกัศึกษาผูเ้ขา้สอบ 

          1.1 แตง่กายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยเครื่องแบบ 

เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนกัศึกษา พ.ศ.2514 หรือแต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย ไม่สวมรองเทา้แตะ

เขา้หอ้งสอบ นกัศึกษาชาย ไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไวใ้นกางเกง นกัศึกษาหญิงตอ้งสวม

กระโปรง หา้มสวมกางเกงหรอืกระโปรงกางเกง 

          นกัศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนแต่งกายไม่สุภาพเรียบรอ้ย อาจาูกตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากยงั

ฝ่าฝืนแตง่กายไม่สุภาพเขา้หอ้งสอบอกี จะตอ้งาูกลงโทษวนิยั งดตรวจกระดาษค าตอบกระบวนวชิาที่เขา้

สอบ และในทางทะเบียนเรยีนใหาื้อเป็นสอบตก 

 1.2 ตรวจสอบ วนั เวลา สาานที่สอบใหาู้กตอ้งและตอ้งเขา้สอบใหต้รงตามวนั เวลา สาานที่

สอบทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้มหาวทิยาลยัจะไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาสอบผิดวนั เวลา วชิา และสาานที่

สอบโดยเด็ดขาด 

          ก่อนเขา้หอ้งสอบใหต้รวจดูแาว และที่นัง่สอบตามรหสัประจ าตวันกัศึกษาที่ติดประกาศไวห้นา้

หอ้งสอบ 

 1.3 ตอ้งแสดงหลกับานบตัรประจ าตวันกัศึกษา และใบเสร็จรบัเงินภาคที่สอบต่อกรรมการ

ควบคุมการสอบทุกคร ัง้ที่เขา้สอบ นกัศึกษาผูใ้ดไม่มีหลกับานดงักล่าวใหไ้ปติดต่อส านกับริการทาง

วชิาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ก่อนเขา้หอ้งสอบ เพ่ือขอรบัส าเนาหนงัสือไปแสดงต่อกรรมการ

ควบคมุการสอบ เฉพาะกระบวนวชิาทีเ่ขา้สอบ 

          นกัศึกษาผูใ้ดไม่มีบตัรประจ าตวันกัศึกษา และใบเสร็จรบัเงิน หรือไม่มีส าเนาหนังสือดงักล่าวที่

ส านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผลรบัรองไปแสดงตอ่กรรมการควบคมุการสอบ ไม่มีสิทธิ

เขา้สอบ 

 1.4 มาาึงหอ้งสอบก่อนเริม่ตน้เวลาสอบ มหาวทิยาลยัจะมีสญัญาณใหเ้ขา้หอ้งสอบก่อนเริ่มตน้

คาบเวลาสอบ 10 นาที และเขา้หอ้งสอบทนัทีที่มีสญัญาณอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบใหน้กัศึกษานัง่สอบ

ตามเกา้อี้มีรหสันกัศึกษาของตนเองติดไว ้จะเปลี่ยนทีน่ ัง่สอบโดยพลการไม่ได ้

          หา้มนกัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อน 30 นาท ีนบัจากเวลาทีเ่ริม่ตน้คาบเวลาสอบ 
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          1.5 นกัศึกษาทีม่าาึงหอ้งสอบหลงัจากการสอบไดเ้ริ่มตน้แลว้ไม่เกิน 5 นาที จะเขา้หอ้งสอบได ้

ตอ่เม่ือไดร้บัอนุญาตจากหวันา้ตึกสอบ 

          กรณีนกัศึกษามาาึงหอ้งสอบแลว้ และหวัหนา้ตึกสอบประกาศใหเ้ขา้หอ้งสอบแต่นกัศึกษาไม่

ยอมเขา้หอ้งสอบ หวัหนา้ตึกสอบอาจไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบได ้

          หา้มนกัศึกษาเขา้หอ้งสอบสายเกินกวา่ 5 นาท ีนบัจากเวลาทีเ่ริม่ตน้คาบเวลาสอบ 

          1.6 นกัศึกษาตอ้งลงลายมือชื่อในบญัชีรายชื่อแระบวนวิชาที่เขา้สอบใหาู้กตอ้งตรงกบัชื่อของ

ตนเอง าา้ยงัไม่ไดล้งลายมือชือ่ใหแ้จง้กรรมการควบคมุการสอบ 

          1.7 นกัศึกษาตอ้งเชื่อฟังค าส ัง่กรรมการควบคมุการสอบโดยเครง่ครดัไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพ

ตอ่กรรมการควบคมุการสอบ 

          นกัศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนจะตอ้งรบัโทษวนิยันกัศึกษา 

          1.8 หา้มนกัศึกษาเขา้สอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะตอ้งาูกลงโทษ

วนิยั ดงัน้ี 

          นกัศึกษาเขา้สอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน และไม่ไดติ้ดต่อส านกับริการทาง

วชิาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)ภายในก าหนด (5 วนัท าการ หลงัจากสอบไล่วนัสุดทา้ยของภาค

การสอบไลเ่สรจ็) จะงดตรวจกระดาษค าตอบทกุกระบวนวชิาทีไ่ม่ไดล้งทะเบียนเรยีนเทา่นัน้ 

          นกัศึกษาเขา้สอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน และไม่ไปติดต่อส านกับริการทาง

วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)ภายในก าหนด จะงดตรวจกระดาษค าตอบทุกกระบวนวิชาที่

ลงทะเบียนเรยีนในภาคนัน้ 

          นกัศึกษาเขา้สอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยแกไ้ขใบเสร็จรบัเงินโดยพลการ 

จะงดตรวจกระดาษค าตอบทกุกระบวนวชิาทีล่งทะเบียนเรยีนในภาคนัน้ 

          1.9 นกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนกระบวนวชิาที่ไม่มีใน ม.ร.30 หรือไม่มีในระบบที่มหาวทิยาลยั

เปิดสอนหรอืกระบวนวชิาทีเ่ปลี่ยนแปลงชือ่ยอ่และหมายเลขกระบวนวชิาไปแลว้จะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้

สอบโดยเด็ดขาด 

          1.10 หา้มน าต ารา เอกสาร โนต้ย่อ หรือสูตรต่างๆ ติดตวัเขา้ไปในที่นัง่สอบ เวน้แต่ไดร้บั

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมหาวทิยาลยั 

          นกัศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืน น าต ารา เอกสาร โนต้ย่อ หรือสูตรติดตวัเขา้ไปในที่นัง่สอบ าา้ตรวจพบ

าือวา่มีเจตนาทจุรติในการสอบเป็นความผิดชดัแจง้จะาูกลงโทษวนิยันกัศึกษา งดตรวจกระดาษค าตอบ

ทุกกระบวนวิชาที่เขา้สอบภาคการศึกษานัน้ ในทางทะเบียนเรียนาือเป็นสอบตก และหา้มลงทะเบียน

เรยีนในภาคการศึกษาาดัไปอกี 2 ภาคการศึกษาเป็นอยา่งนอ้ย 

          นกัศึกษาผูใ้ดหลบหนีท าลาย หรอืพยายามท าลายหลกับานทีก่ระท าผิด ตอ้งรบัโทษเพ่ิมข้ึน 
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          1.11 หา้มน าเครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณอ์ื่นที่ไม่จ  าเป็นใน

การสอบ ติดตวัเขา้หอ้งสอบ าา้ตรวจพบจะตอ้งาูกลงโทษวนิยั งดตรวจกระดาษค าตอบกระบวนวชิานัน้ 

และในทางทะเบียนเรยีนใหาื้อเป็นสอบตก 

          1.12 อนุญาตใหน้กัศึกษาน าขอ้สอบอตันยัออกจาดหอ้งสอบได ้หา้มน าขอ้สอบปรนยัหรือ

ปรนยัผสมอตันยัออกจากหอ้งสอบ 

          นกัศึกษาใดฝ่าฝืนน าขอ้สอบปรนยัหรือปรนยัผสมอตันยัออกไปจากหอ้งสอบทัง้หมดหรือ

บางส่วน หรือคดัลอกออกไปจะตอ้งาูกลงโทษทางวนิยั งดตรวจกระดาษค าตอบทุกกระบวนวชิาที่เขา้สอบ

ภาคการศึกษานัน้ ในทางทะเบียนเรยีนาือเป็นสอบตก 

          1.13 หา้มนกัศึกษาน ากระดาษค าตอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกใหท้ าค าตอบออกจาก

หอ้งสอบไม่วา่จะท าค าตอบหรอืไม่ จะตอ้งสง่คนืกรรมการควบคมุการสอบ 

          นักศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนน ากระดาษค าตอบออกจากหอ้งสอบจะตอ้งาูกลงโทษวินัยงดตรวจ

กระดาษค าตอบทกุกระบวนวชิาเขา้สอบภาคการศึกษานัน้ ทางทะเบียนเรยีนาือเป็นสอบตก 

          1.14 หา้มนกัศึกษาติดต่อพูดจาปรึกษาหรือท าสญัญาณขณะท าขอ้สอบ และตอ้งระมดัระวงั

ไม่ใหน้กัศึกษาคนอื่นมีโอกาสคดัลอกค าตอบ เม่ือมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสิ่งใดใหย้กมือข้ึนสอบาาม 

หรอืขอจากกรรมการควบคมุการสอบ  

          นกัศึกษาผูใ้ดยนิยอมใหน้กัศึกษาคนอืน่คดัลอกค าตอบหรอืใหดู้าือวา่รว่มกนัทุจริตในการสอบ 

จะตอ้งาูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษค าตอบทุกกระบวนวิชาที่เขา้สอบภาคการศึกษานัน้ ในทาง

ทะเบียนเรียนใหาื้อเป็นสอบตก และหา้มลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาาดัไปอีก 2 ภาคการศึกษา

เป็นอยา่งนอ้ย 

          1.15 เม่ือตอ้งการส่งกระดาษค าตอบใหย้กมือข้ึน กรรมการควบคุมการสอบจะไปเก็บ

กระดาษค าตอบ หา้มลุกจากทีน่ ัง่จนกวา่กรรมการผูค้วบคมุการสอบจะไดเ้ก็บกระดาษค าตอบแลว้ 

          หลงัจากส่งกระดาษค าตอบแลว้ ตอ้งออกจากหอ้งสอบทันที และไม่กระท าการใดๆ เป็นที่

รบกวนแก่นกัศึกษาทีย่งัสอบอยู ่

          1.16 มหาวิทยาลยัจะใหส้ญัญาณก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ซึ่งหวัหนา้ตึกสอบจะประกาศ

เตือน เพ่ือใหน้กัศึกษาตรวจทานและเตรียมสง่กระดาษค าตอบ หลงัจากหมดเวลาสอบแลว้ หา้มเขียน

ค าตอบตอ่ไปอกี 

          นกัศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนจะตอ้งาูกลงโทษวนิยังดตรวจกระดาษค าตอบกระบวนวชิานัน้ ทางทะเบียน

เรยีนาือเป็นสอบตก 

          1.17 การสอบไล่ทุกคร ัง้นกัศึกษาจะตอ้งใชก้ระดาษค าตอบที่มหาวิทยาลยัจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะ 

และเ ขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจ าตัวพร ้อมชื่อกระบวนวิชาลงบนหัวกระดาษค าตอบ ส่วน

กระดาษค าตอบค าาามใหเ้ขียนชือ่ สนามสกุล รหสัประจ าตวั ลงบนหวักระดาษค าาามแผน่แรกเทา่นัน้ 
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 1.18 นกัศึกษาที่เป็นเจา้หนา้ที่ต ารวจ น าอาวุธติดตวัมาในหอ้งสอบใหน้ าไปฝากไวท้ี่กรรมการ

ควบคมุการสอบ 

          นกัศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนน าอาวุธติดไวท้ี่ตวัขณะท าการสอบ มหาวิทยาลยัาือวา่กระท าผิดวินยั

อย่างรา้ยแรงและจะพิจารณาลงโทษสาานหนกั 

          1.19 นกัศึกษาผูใ้ดเคยาูกลงโทษบานกระท าผิดวนิยันกัศึกษาเก่ียวกบัการสอบไล่มาแลว้ และ

ไดก้ระท าผิดวนิยันกัศึกษาเก่ียวกบัการสอบไลอ่กี จะพิจารณาเพ่ิมโทษอีกสว่นหน่ึง าา้ทุจริตในการสอบ

ไล ่2 คร ัง้ข้ึนไป อาจพิจารณาลงโทษวนิยันกัศึกษาโดยลบชือ่จากทะเบียนนกัศึกษา 

          1.20 นกัศึกษาที่กระท าการฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัในการสอบไล่ ซึ่งมีลกัษณะรา้ยแรง มหาวิทยาลยั

อาจจะพิจารณาลงโทษวนิยันกัศึกษาโดยลบชือ่ออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

 

จบนิติศาสตร ์ท าอะไรไดบ้า้ง 

 

ส าหรบัผูส้  าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรทีางนิติศาสตรส์ามาราประกอบอาชพีไดด้งัตอ่ไปน้ี 

 

1.  ภาครฐั หรือราชการ 

       1.1 กระทรวงยุติธรรม 

 ต าแหน่งผูพ้ิพากษา ท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ในศาลที่สงักัดอยู่ใน

กระทรวง-ยติุธรรม คณุสมบติัท ัว่ไปส าหรบัผูท้ีส่มคัรสอบเป็นผูพิ้พากษาคือ ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบั

ปรญิญาตรทีางนิติศาสตร ์และสอบไลเ่นติบณัฑิต รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิงานทางกฎหมายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 ปี 

นอกจากน้ียงัมีต าแหน่งงานอืน่ ๆ ในกระทรวงยติุธรรมทีร่บัผูท้ีจ่บการศึกษาทางนิติศาสตร ์     

อกีดว้ย เชน่ พนกังานคมุประพฤติ พนกังานพิทกัษท์รพัย ์พนกังานบงัคบัคดี เป็นตน้ 

 1.2 ส านกัอยัการสงูสดุ 

ต าแหน่งอยัการ ท าหนา้ทีใ่นการฟ้องรอ้งด าเนินคดีผูก้ระท าผิดทางอาญาตอ่ศาล  นอกจากน้ียงั

เป็นตวัแทนของรบั หรือเจา้หนา้ที่ของรบัในการด าเนินคดีในศาล ตรวจสอบสญัญาที่กระท ากบัรบั และ

ใหค้วามเห็นทางกฎหมายที่รบั หรือหน่วยงานของรบัไดส้อบาามหรือปรึกษาในดา้นกฎหมาย ฯลฯ 

คณุสมบติัท ัว่ไปของผูส้มคัรสอบต าแหน่งพนกังานอยัการเหมือนกบัต าแหน่งผูพิ้พากษา 

 1.3 กระทรวงมหาดไทย 

ต าแหน่งนายต ารวจสญัญาบตัร นอกจากรบัผูท้ี่ส  าเร็จจากโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจสามพราน

แลว้   ยงัเปิดรบัผูจ้บการศึกษาปริญญาตรีดา้นกฎหมายเพ่ือปฏิบติัหนา้ที่ในสายสอบสวน และสาย

ปราบปราม 

นอกจากนี้ยงัมีต าแหน่งงานอืน่ ๆ ในกระทรวงมหาดไทยอีก เช่น ปลดัอ าเภอ พนกังานที่ดิน     

นิติกร พฒันากร เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป ฯลฯ 
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 1.4 กระทรวงการคลงั 

      ต าแหน่งนิติกร นักวิชาการ และเจา้หนา้ที่ฝ่ายต่าง ๆ ในสงักดักระทรวงการคลงั เช่น 

กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ฯลฯ 

 1.5 กระทรวงกลาโหม 

ต าแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อยัการศาลทหาร นายทหารพระธรรมนูญ นายทหารเหล่าสาร-

บรรณ และนายทหารการข่าว หรอืเหลา่อืน่ทีท่างราชการทหารตอ้งการ 

 1.6 กระทรวงทบวงกรมอืน่ๆ 

ต าแหน่งต่าง ๆ ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ส าหรบัผูท้ี่จบการศึกษาปริญญาตรีทางดา้น

กฎหมาย มีหลายต าแหน่ง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันส่วนใหญ่ร ับระดับปริญญาโท 

นักวิชาการ-ศึกษา เจา้หน้าที่บริหารทัว่ไป นิติกร เจา้หน้าที่บริหารงานบุคคล เจา้หน้าที่ธุรการ 

เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ

 

2.  ภาครฐัวิสาหกิจ 

ผูจ้บปรญิญาตรทีางกฎหมายสามาราปฏิบตัิงานในหน่วยงานของรบัวสิาหกิจไดท้กุหน่วยงาน 

ในต าแหน่งตา่ง ๆ เชน่ นิติกร เจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย ฯลฯ 

3.  ภาคเอกชน 

ผูจ้บปรญิญาตรทีางกฎหมายสามาราท างานในภาคเอกชนไดเ้กือบทกุประเภท เชน่ เจา้หนา้ที ่

ฝ่ายบุคคล เจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย พนกังานเรง่รดัหน้ีสิน อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั หรือวทิยาลยัเอกชน 

หรอืหากตอ้งการจะประกอบอาชีพสว่นตวัก็สามาราประกอบอาชีพเป็น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย 

ฯลฯ 
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แนวทางการศึกษาต่อ 

 

นกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบณัฑิตแลว้ สนใจจะศึกษาต่อทางกฎหมาย อาทิเชน่ 

ปรญิญาโท, เนติบณัฑิต,  หรอือบรมวชิาวา่ความ 

 

เนตบิณัฑติ    

 หลกัสูตรการเรยีนการสอนของเนติบณัฑิต มีดงัน้ี 

 

ภาคหนึง่ 

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา  10  ขอ้ กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง  10  ขอ้ 

- กฎหมายอาญา - ทรพัย ์- ทีด่ิน 

- กฎหมายแรงงานและวธีิพิจารณาคดีในศาล

แรงงาน 
- นิติกรรม - สญัญา 

- กฎหมายภาษีอากร - หน้ี 

- กฎหมายรบัธรรมนูญ - ละเมิด 

- กฎหมายปกครอง - ซื้อขาย - เชา่ทรพัย ์- เชา่ซื้อ 

 - ยมื - ค า้ประกนั - จ าน า - จ านอง 

 
- ตวัแทน - ประกนัภยั - ตัว๋เงิน - บญัชี

เดินสะพดั 

 - หุน้สว่น - บรษิทั 

 - ครอบครวั - มรดก 

 - กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา 

 - กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

ภาคสอง 

กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  10  ขอ้ กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิารณาแพ่ง  10  ขอ้ 

- กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา - กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 

- สทิธิมนุษยชนในกระบวนการยตุิธรรม - กฎหมายลม้ละลาย 

- กฎหมายลกัษณะพยานหลกับาน - กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ 

- วา่ความ การาามพยานและการจดัท าเอกสาร 

ทางกฎหมาย 

- ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยตุิธรรม 

- ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย  
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การบรรยาย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  จดัใหมี้การบรรยายในแต่ละ

ภาคการศึกษาของการศึกษาเป็น  ภาคปกติ  ระหวา่งเวลา  08.00-16.00 น.  ของวนัจนัทร ์าึง วนั

ศุกร ์ และภาคค ่า  ระหว่างเวลา  17.00-20.00 น.  ของวนัจนัทราึ์งวนัศุกร ์ และวนัเสาร ์ เวลา  

08.00-17.00 น.  และการบรรยายภาคทบทวนในแต่ละภาคการศึกษาของทุกวนัอาทิตย ์ ระหวา่งเวลา  

08.00-17.00 น.  โดยมีการา่ายทอดสดภาพและเสียงการบรรยายภาคค า่และภาคทบทวนไปยงัศูนย์

ตา่งจงัหวดัดว้ย 

 

อบรมวิชาว่าความ 

การฝึกอบรมวชิาวา่แหง่สภาทนายความ  แบ่งออกเป็น   

ตัว๋รุ่น   

1. ภาคทฤษฎ ี --  สอบภาคทฤษฎีผา่น  จงึสอบภาคปฏิบตัิ 

  2. ภาคปฏิบตัิ -- การสอบภาคปฏิบตัิ ตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมกบั

ส านกังานทนายความ หรือจะเลือกฝึกกบัสภาทนายความก็ได ้ ระยะเวลา 6 เดือน  แลว้ใหห้วัหนา้

ส านกังานทนายความเซน็รบัรองใหค้ะแนน แลว้จงึเขา้สอบภาคปฏิบตัิ  

  ตัว๋ปี -- เวลาในการฝึกอบรม ๑ ปี  แลว้ใหห้วัหนา้ส านกังานทนายความรบัรอง แลว้ไปข้ึน

ทะเบียนสอบกบัสภาทนายความ 

 

รวมเว็บไซตด์า้นกฎหมาย 

 

ล าดบัท่ี ชือ่เว็บ ท่ีอยู่ของเว็บไซต์ 

1 กระทรวงยตุิธรรม http://www.moj.go.th 

2 เครอืข่ายกฎหมายมหาชนไทย http://www.pub-law.net 

3 เนติบณัฑิตสภาฯ  http://www.thethaibar.or.th 

4 รวมกฎหมายทกุฉบบั http://www.kodmhai.com 

5 รวมกฎหมายสรรพสามิต http://www.excise.go.th 

6 วุฒิสภา http://www.senate.go.th 

7 ศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th 

8 
ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้

ระหวา่งประเทศกลาง 
http://www.ipitc.coj.go.th 

9 ศาลปกครองกลาง http://www.admincourt.go.th 

10 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ https://civilbsc.coj.go.th 

11 ศาลยตุิธรรม http://www.coj.go.th 

http://www.lawamendment.go.th/BackOffice/UpdateHitRate.asp?ID=121&Link=http://www.moj.go.th
http://www.lawamendment.go.th/BackOffice/UpdateHitRate.asp?ID=122&Link=http://www.excise.go.th
http://www.lawamendment.go.th/BackOffice/UpdateHitRate.asp?ID=106&Link=http://www.senate.go.th
http://www.ipitc.coj.go.th/
https://civilbsc.coj.go.th/
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12 ศาลรบัธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th 

13 ศาลลม้ละลายกลาง http://www.cbc.coj.go.th 

14 สภาทนายความฯ http://www.lawyerscouncil.or.th 

15 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th 

16 ส านกังานอยัการสูงสุด http://www.ago.go.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitutionalcourt.or.th/
http://www.lawamendment.go.th/BackOffice/UpdateHitRate.asp?ID=58&Link=http://www.lawyerscouncil.or.th
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