สารคณบดีคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ยินดีตอ้ นรับ “นักศึกษาใหม่” ทุกคนเข้าสูร่ วั้
“ลูกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” เลือดสี “นา้ เงิน - ทอง”
ขอให้นกั ศึกษาทุกคนอดทน มุ่งมัน่ แน่ วแน่ ในการศึกษา ให้สาเร็จเป็ นบัณฑิตที่มี
ความรูค้ คุ่ ณ
ุ ธรรม เพื่อนาไปประกอบอาชีพ สร้างความก้าวหน้าให้กบั ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ดังรุ่นพี่ ๆ ที่เป็ นนักกฎหมายที่มีคุณภาพสูงยิ่ง ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง คณะนิ ติศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จนเป็ นทีป่ ระจักษ์
ขออวยพรให้นกั ศึกษาใหม่ทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สาเร็จเป็ นนิติศาสตร
บัณฑิตโดยเร็ว สมดังเจตนารมณ์

ดร.มนตรี กวีนฏั ธยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์

คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

สารบัญ
หน้า
ประวัติคณะนิติศาสตร์
ผูบ้ ริหารคณะนิติศาสตร์
หลักสูตรคณะนิติศาสตร์
แผนกาหนดการศึกษา
แบบตรวจสอบผลการเรียน
หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร์
ปฏิทนิ กิจกรรมคณะนิติศาสตร์
หลักการตอบข้อสอบอัตนัย
ข้อปฏิบตั ิในการสอบไล่
จบนิติศาสตร์ทาอะไรได้บา้ ง
แนวทางการศึกษาต่อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
แผนทีม่ หาวิทยาลัยรามคาแหง

3
5
6
14
18
19
21
22
23
37
40
42
45
60
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ประวัติคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอน 24 ลง
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514 เปิ ดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
ทัง้ สิ้น 4 ปี โดยมีภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบอาชีพด้านกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การปฏิบตั ิงานด้านวิชาการและวิจยั ในระยะแรกของการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง รับบาลอนุญาตให้ใช้อาคารสาานที่จดั นิทรรศการของงานแสดงสินค้านานาชาติ ตาบล
หัวหมาก เป็ นสาานทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยชัว่ คราว คณะนิติศาสตร์มีที่ทาการอยู่ ณ อาคารกลางนา้
(ปั จจุบนั เป็ นสาานทีท่ าการสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง) ในปี พ.ศ. 2516 รับบาล
ได้อนุมตั ิทด่ี ินบริเวณทีต่ งั้ ชัว่ คราวให้เป็ นทีต่ งั้ าาวรของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะนัน้ คณะนิติศาสตร์ซ่งึ
เป็ นคณะทีม่ ีนกั ศึกษามากเป็ นอันดับหนึ่ง จึงได้ขออนุมตั ิสร้างทีท่ าการาาวร และได้รบั การอนุมตั ิให้
สร้างอาคาร 5 ชัน้ ใช้ชอื่ ว่า อาคาร LOB (Law Office Building) ตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือของพระรูปพ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราช มีพ้ ืนทีร่ วม 12,500 ตารางเมตร
ในปี พ.ศ. 2538 คณะนิติศาสตร์ได้รบั อนุมตั ิให้สร้างอาคารเรียนและทีท่ าการสานักงาน
บัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท ซึ่ง
เปิ ดสอนในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้พ้ ืนที่ดา้ นหลังอาคาร LOB (อาคาร NB 6 เดิม) เป็ นสาานที่
ก่อสร้างอาคาร 5 ชัน้ มีพ้ ืนที่รวม 9,480 ตารางเมตร เสร็จและเปิ ดทาการในปี พ.ศ. 2542 เป็ น
อาคารหลังที่ 2 ของ คณะนิ ติศาสตร์ เพื่ อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่กาหนดให้ “คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และต่อมาคณะนิติศาสตร์ได้เปิ ดโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาค
พิเศษ (ปริญญาตรี) ขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ซึง่ เป็ นการบรรยายในชัน้ เรียนนอกเวลาราชการ
รายชือ่ ผูด้ ารงตาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ สง่า ลีนะสมิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สิงหพันธุ ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล
4. รองศาสตราจารย์ สัญชัย สัจจวานิช
5. รองศาสตราจารย์ ชูศกั ดิ์ ศิรนิ ิล
6. รองศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ วรรณพงษ์
7. รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ ์
8. รองศาสตราจารย์ จรัล เล็งวิทยา

2514 - 2518
2518 - 2519
2520 - 2522
2523 - 2526
2527 - 2530
2530 - 2534
2534 - 2537
2538 - 2542
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9. รองศาสตราจารย์ ประเสริบ ตัณศิริ
10. รองศาสตราจารย์ สุขสมัย สุทธิบดี
11. รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์
12. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิณฏั บา แสงสุข
13. รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล
14. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนฏั ธยานนท์

2543 - 2547
2547 - 2549 (รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์)
2549 - 2557
2557 - 2561
พ.ย. 2561 - เม.ย. 2562 (ปฏิบตั ิราชการแทน
รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์)
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
(รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์)
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อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนฏั ธยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผูบ้ ริหารคณะนิติศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนฏั ธยานนท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ภทั รวรรณ ทองใหญ่
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิต์ิ เทพสุเมธานนท์
5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พชั รดา เอื้อวรรณกิจ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทติ อนันต์
8. 9. อาจารย์รบั ศักดิ์ พิศุทธางกูร
10. อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์
11. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์แพรวพรรณ หลายปั ญญา
12. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กนกวรรณ ผลศรัทธา
13. อาจารย์พิชญ์ วิทยารับ
14. นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี

รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชากฎหมายทัว่ ไป
หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง
หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์
หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน
หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
หัวหน้าภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา
หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ชือ่ ปริญญา (ภาษาไทย)
ชือ่ ปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
Bachelor of Laws (LL.B.)

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ปี การศึกษา 2560)
จานวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุม่ วิชามนุษย์ศาสตร์
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
กลุม่ วิชาภาษาไทย
กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาบังคับ
2.2 กลุม่ วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุม่ วิชาบังคับ (ให้เรียนวิชากฎหมายบังคับรหัสวิชาที่ข้ ึนต้นด้วย 1 - 3)
- กลุม่ วิชาเลือก (เลือกเรียนจากกลุม่ วิชาเลือกกฎหมาย)
หมวดวิชาเลือกเสรี

139 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
103 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม 107 หน่วยกิต
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หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรมีดงั นี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
30
103
94
9
6
139

จานวนร้อยละ
22.14
73.57
(67.14)
(6.43)
4.29
100

หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาบังคับ 94 หน่วยกิต
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกคนจะต้องเรียนวิชากฎหมายในหมวดวิชาเฉพาะ
ทุกกระบวนวิชา จานวน 38 กระบวนวิชา ดังนี้
หน่วยกิต
LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน
2
LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน
2
LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยนิติกรรมและสัญญา
3
LAW2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยทรัพย์
3
LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหนี้
3
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยละเมิด จัดการงานนอกสัง่
LAW2003
3
ลาภมิควรได้
LAW2004 กฎหมายรับธรรมนูญและสาาบันการเมือง
3
LAW2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
2
LAW2006 กฎหมายอาญา 1
3
LAW2007 กฎหมายอาญา 2
3
LAW2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน
2
จ้างทาของ รับขน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของใน
2
LAW2009
คลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
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LAW2010
LAW2011
** LAW2012
** LAW2013
LAW3001
LAW3002
** LAW3003
LAW3004
LAW3005
LAW3006
LAW3007
LAW3008
LAW3009
** LAW3010
LAW3011
LAW3012
LAW4001
LAW4002
LAW4003
LAW4004
LAW4005
LAW4006
LAW4007
LAW4008
LAW4009
LAW4010

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยคา้ ประกัน จานอง จานา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยตัวแทน นายหน้า
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยประกันภัย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด
กฎหมายอาญา 3
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหุน้ ส่วน บริษทั และบริษทั มหาชน
จากัด
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยครอบครัว
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยมรดก
กฎหมายล้มละลายและฟื้ นฟูกิจการ
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
การว่าความและการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
นิติปรัชญา
กฎหมายทีด่ ิน
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา 1
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
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วิชาเลือกกฎหมาย
กลุม่ วิชาเลือก 9 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต มีดงั นี้
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน

**
**
**
**
**

*
**
**
**
**
*
*

LAW3056
LAW3061
(LAW2040)
LAW3062
(LAW2041)
LAW3063
(LAW2042)
LAW3064
(LAW2043)
LAW3065
(LAW2048)
LAW4038
LAW4043
LAW4044
LAW4045
LAW4046
LAW4047
LAW4071
LAW4076
(LAW4039)
LAW4077
(LAW4040)
LAW4078
(LAW4041)
LAW4079
(LAW4042)
LAW4080
LAW4081

กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

3 (3-0-6)

กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)

กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)

สัญญาสาคัญทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

ปั ญหาในกฎหมายแพ่ง

3 (3-0-6)

การให้คาปรึกษาปั ญหากฎหมายทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปทีด่ ิน
กฎหมายว่าด้วยการเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและจราจร
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
กฎหมายบริษทั เปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป์

3 (3-0-6)

กฎหมายภาษีทอ้ งาิ่น

3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีภาษีอากร

3 (3-0-6)

การวางแผนภาษีเบื้องต้นสาหรับธุรกิจ
ระบบภาษีเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

* LAW4082
* LAW4083
LAW4084
**
(LAW2049)
LAW4085
**
(LAW2050)
LAW4086
**
(LAW2051)
LAW4087
**
(LAW2047)

กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให้
กฎหมายภาษีระหว่างประเทศเบื้องต้น

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับสาาบันการเงิน

3 (3-0-6)

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

3 (3-0-6)

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3 (3-0-6)

ปั ญหาในกฎหมายพาณิชย์

3 (3-0-6)

กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
ปั ญหาในกฎหมายอาญา
กฎหมายรับธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารงานบุคคลภาครับ
สัญญาของฝ่ ายปกครอง
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กฎหมายรับวิสาหกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
กฎหมายศาลรับธรรมนูญ
กฎหมายรับสภา
กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง
กฎหมายเลือกตัง้
กฎหมายเกี่ยวกับสาาบันการคลังของรับ
หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LAW3031
LAW3032
LAW3039
LAW3040
LAW3041
LAW3042

*

LAW3043
LAW3044
LAW3045
LAW3046
LAW3047
LAW3049
LAW3050
LAW3051
LAW3052
LAW3053
LAW3054
LAW3066

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม
** LAW3033
LAW3034
LAW3035
LAW3036
LAW3037
LAW3038
** LAW3055
LAW4048
* LAW4073

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
นิติเวชศาสตร์
การสืบสวนและสอบสวน
ปั ญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปั ญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
อาชญากรรมทางเศรษบกิจ
กฎหมายทหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
LAW4031
LAW4032
LAW4033
LAW4034
LAW4035
LAW4036
LAW4049
LAW4060
* LAW4061
* LAW4070

กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ
กฎหมายอาเซียน
ปั ญหากฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
กฎหมายเศรษบกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายพาณิชย์นาวี
กฎหมายอากาศ
กฎหมายประชาคมอาเซียน
กฎหมายสหภาพยุโรป
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษบกิจดิจทิ ลั

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชากฎหมายเพือ่ การพัฒนา
** LAW4037
LAW4050
LAW4063
**
(LAW2036)

กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา 2
กฎหมายสิง่ แวดล้อม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สิทธิมนุษยชน

3 (3-0-6)
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LAW4066
(LAW2044)
LAW4067
**
(LAW2045)
LAW4068
**
(LAW2046)
**

* LAW4069
* LAW4072
* LAW4074
* LAW4075

กฎหมายเศรษบกิจ
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางเศรษบกิจ
และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึ้นจากสินค้า
ปั ญหาในกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายการแพทย์
นิติเศรษบศาสตร์
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายกีฬา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชากฎหมายทัว่ ไป
**
**
**
**
**

LAW3048
(LAW2037)
LAW3057
(LAW2031)
LAW3058
(LAW2033)
LAW3059
(LAW2034)
LAW3060
(LAW2035)
LAW4051
LAW4052
LAW4053
LAW4054
LAW4055
LAW4056
LAW4057
LAW4058

สังคมวิทยาทางกฎหมาย

3 (3-0-6)

กฎหมายโรมันเบื้องต้น

3 (3-0-6)

กฎหมายแองโกล-อเมริกนั เบื้องต้น

3 (3-0-6)

สาาบันกฎหมายอเมริกนั

3 (3-0-6)

กฎหมายอิสลาม

3 (3-0-6)

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ
การใช้และการตีความกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
ภาษากฎหมายไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
ภาษาฝรัง่ เศสสาหรับนักกฎหมาย
ภาษาเยอรมันสาหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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LAW4059
LAW4062
**
(LAW2032)
LAW4064
**
(LAW2038)
LAW4065
**
(LAW2039)

การเจรจาต่อรอง

3 (3-0-6)

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

3 (3-0-6)

เศรษบศาสตร์การเมืองสาหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)

สังคมการเมืองสาหรับนักกฎหมาย

3 (3-0-6)
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แผนกาหนดการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุงปี การศึกษา 2560
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน
LAW 1002 หลักกฎหมายเอกชน

หน่วยกิต
เลือก 1 วิชา
เลือก 1 วิชา
เลือก 1 วิชา

รวม

16
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

THA 1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
เลือก 1 วิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือก 1 วิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือก 1 วิชา
RAM 1000 ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เลือก 1 วิชา
LAW 1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยนิติกรรมและสัญญา

รวม

3
3
3
3
2
2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

21
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ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
LAW 2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยทรัพย์
LAW 2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหนี้
LAW 2003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยละเมิด
จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได้
LAW 2004 กฎหมายรับธรรมนูญและสาาบันการเมือง
LAW 2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
LAW 2006 กฎหมายอาญา 1

รวม

3
3
3
3
2
3

17
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

LAW 2007 กฎหมายอาญา 2
LAW 2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
จ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน
LAW 2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยยืม ฝากทรัพย์
เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
LAW 2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยคา้ ประกัน จานอง จานา
LAW 2011 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยตัวแทน นายหน้า
LAW 2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยประกันภัย
LAW 2013 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด
.................... วิชาเลือกกฎหมาย

รวม

หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
2
2
2
2
2
2
3

18
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ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
LAW 3001 กฎหมายอาญา 3
LAW 3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหุน้ ส่วน บริษทั
และบริษทั มหาชนจากัด
LAW 3003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยครอบครัว
LAW 3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LAW 3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
.................... วิชาเลือกกฎหมาย

รวม

LAW 3007
LAW 3008
LAW 3009
LAW 3010
LAW 3011
LAW 3012
....................

หน่วยกิต
3
2
3
2
3
3
3

19
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยมรดก
กฎหมายล้มละลายและฟื้ นฟูกิจการ
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายปกครอง
วิชาเลือกกฎหมาย

3
3
3
2
2
3
3

รวม

19

16

คู่มือแนะแนวการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
LAW 4001 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
LAW 4002 การว่าความและการจัดทาเอกสารกฎหมาย
LAW 4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LAW 4004 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LAW 4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย
.................... วิชาเลือกเสรี

รวม

2
2
3
3
2
3
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ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

LAW 4006
LAW 4007
LAW 4008
LAW 4009
LAW 4010
....................

หน่วยกิต

หน่วยกิต

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา
นิติปรัชญา
กฎหมายทีด่ ิน
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา 1
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
วิชาเลือกเสรี

3
2
2
2
2
3

รวม
รวม 4 ปี

14
139
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แบบตรวจสอบผลการเรียน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กระบวนวิชา

หน่วยกิต

เกรด

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1) บังคับเรียน RAM1000
3
2)
3
2. กลุ่มวิชามนุษศาสตร์
1)
3
2)
3
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1)
3
2)
3
4. กลุม่ วิชาภาษาไทย
1) THA1001
3
2) THA1003
3
5. กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
1)
3
2)
3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กระบวนวิชา

หน่วยกิต
3
3

เกรด

2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต (มี 2 กลุ่มวิชา)
2.1 กลุ่มวิชากฎหมายบังคับ 94 หน่วยกิต
กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด กระบวนวิชา
หน่วยกิต
LAW1001
2
LAW3004
2
LAW1002
2
LAW3005
3
LAW1003
3
LAW3006
3
LAW2001
3
LAW3007
3
LAW2002
3
LAW3008
3
LAW2003
3
LAW3009
3
LAW2004
3
LAW3010
2
LAW2005
2
LAW3011
2
LAW2006
3
LAW3012
3
LAW2007
3
LAW4001
2
LAW2008
2
LAW4002
2
LAW2009
2
LAW4003
3
LAW2010
2
LAW4004
3
LAW2011
2
LAW4005
2
LAW2012
2
LAW4006
3
LAW2013
2
LAW4007
2
LAW3001
3
LAW4008
2
LAW3002
2
LAW4009
2
LAW3003
3
LAW4010
2
2.2 กลุ่มวิชาเลือกกฎหมาย 9 หน่วยกิต
กระบวนวิชา
หน่วยกิต
เกรด

เกรด

หมายเหตุ
เลือกวิชาใด ๆ ก็ได้ทเี่ ปิดสอนในคณะต่าง ๆ
(ยกเว้นวิชากฎหมายที่เปิดสอนสาหรับนักศึกษา
คณะอื่นๆ LAW1004, LAW1005, LAW2014, * หมายเหตุ : LAW4011,
LAW2015, LAW3013, LAW3014,
LAW2032 โอนเป็น
LAW3015, LAW3016)
LAW4062
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หลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
(นักศึกษาโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาชัน้
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีภ่ าคผนวกท้ายเล่ม)
ค่าคะแนนเฉลี่ยในระบบ A B C D
เกรด
ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
A
๔.๐๐
B+
๓.๕๐
B
๓.๐๐
+
C
๒.๕๐
C
๒.๐๐
D+
๑.๕๐
D
๑.๐๐
F
๐.๐๐

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
สอบตก/ขาดสอบ

 นักศึกษาทีม่ ีสทิ ธิ์สอบซ่อม คือ นักศึกษาทีส่ อบได้เกรด F และนักศึกษาทีข่ าดสอบเท่านัน้
 น.ศ. ที่ได้เกรด D+ และ D เท่านัน้ ที่มีสิทธิ์ Re-Grade คือ ลงทะเบียนเรียนใหม่วิชานัน้ ๆ
ในภาคเรียนอืน่ ๆ
 หากน.ศ. สอบได้ครบตามหลักสูตรฯ แล้ว แต่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่าึง ๒.๐๐ จะไม่สามารา
ขอจบได้
วิธีคดิ คานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชามารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจานวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบได้ทงั้ หมด ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
GPA= (NAx๔)+(NB+x๓.๕)+(NBx๓)+(NC+x๒.๕)+(NCx๒)+(ND+x๑.๕)+(NDx๑)
จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้ทงั้ หมด
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NA คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน A
NB+ คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน B+
NB คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน B
NC+ คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน C+
NC คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน C
ND+ คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน D+
ND คือ จานวนหน่วยกิตสะสมทีน่ กั ศึกษาสอบได้อกั ษรระดับคะแนน D
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ช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร์
 หน่วยกิจการนักศึกษา ห้อง 1203
ชัน้ 2 อาคารนิติศาสตร์ 1
หน่วยทะเบียนและประเมินผล ห้อง 1205 - 1210
ชัน้ 2 อาคารนิติศาสตร์ 1
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ห้อง 1204
ชัน้ 2 อาคารนิติศาสตร์ 1
2. โทรศัพท์ติดต่อได้ที่
 หน่วยกิจการนักศึกษา 0-2310-8170
หน่วยทะเบียนและประเมินผล 0-2310-8173-75
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ 0-2310-8178
3. เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์  www.law.ru.ac.th
4. เฟซบุก๊ ของคณะนิติศาสตร์  www.facebook.com/rulawofficial
5. ไลน์ของคณะนิติศาสตร์
 ID line : @RULAW หรือ
1. ติดต่อด้วยตนเอง

QR code :
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ปฏิทินกิจกรรมคณะนิตศิ าสตร์
วัน/เดือน/ปี
โครงการ/กิจกรรม
ที่จดั กิจกรรม
ม.ค. - ก.ย. 62 โครงการนักศึกษาฝึ กงาน ปี การศึกษา 2562
มมนา เรือ่ ง พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน
16 ม.ค. 62 โครงการสั
พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7)
มสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและความมัน่ ใจ
17 ม.ค. 62 โครงการเสริ
เพื่อการทางานสายกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ผูส้ นใจ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ
ศิษย์เก่า

ยบัตรการบริหารจัดการค่าตอบแทนและ ผูส้ นใจ
26 -27 ม.ค. 62 โครงการประกาศนี
กฎหมายแรงงานทีเ่ กี่ยวข้อง รุน่ ที่ 1
กสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและ ผูส้ นใจ
ก.พ. - ต.ค. 62 โครงการหลั
วิธีพิจารณาคดีปกครองชัน้ สูง
19 เม.ย. 22 พ.ค. 62
26 - 28 เม.ย.
62
8 มิ.ย. 13 ก.ค. 62
2 ก.ค. 62
6 - 7 ก.ค. 62
9 ก.ค. 62

31 ก.ค. 7 ส.ค. 62

โครงการ RULAW Moot Court Academy 2019

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

โครงการรับขวัญน้องนักศึกษาฝึ กงาน ปี การศึกษา 2562

นักศึกษาฝึ กงานรุน่ ที่ 32

โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ รุน่ ที่ 1
โครงการปบมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์
ปี การศึกษา 2562
โครงการประกาศนียบัตรการบริหารจัดการปั ญหาการทุจริต
ในองค์กร รุน่ ที่ 1
โครงการแนะแนวหลักสูตรคณะนิติศาสตร์
โครงการสัปดาห์รพี 62
- พิธีเปิ ดโครงการสัปดาห์รพี 62 นิทรรศการพระราชประวัติ
พระองค์เจ้ารพีฯ (31 ก.ค. 62)
- โครงการอบรมวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
แบบอัตนัย (1 ส.ค. 62)
- กิจกรรมศาลจาลอง (2 ส.ค. 62)
- กิจกรรมอภิปรายวิชาการ (5 ส.ค. 62)
- กิจกรรมการแข่งขันตอบปั ญหากฎหมาย (6 ส.ค. 62)
- กิจกรรมวางพวงมาลา (7 ส.ค. 62)

ผูส้ นใจ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชนั้ ปี ท่ี 1
ผูส้ นใจ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และ
ผูส้ นใจ
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หลักการตอบข้อสอบอัตนัย
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จงวิชติ (1)
นบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นบ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชากฎหมายเป็ นวิชาที่ค่อนข้างยากและมีความละเอียดอ่อน ดังนัน้ จึงเป็ นความจาเป็ นที่
นักศึกษาจะต้องรูา้ ึงวิธีศึกษากฎหมายว่า จะเรียนกฎหมายอย่างไรจึงจะได้ผลที่สุด กล่าวคือ ได้รบั
ความรูม้ ากที่สุด และสอบไล่ได้คะแนนดีที่สุด การที่จะสอบให้ได้คะแนนดีนนั้ ไม่ใช่ข้ ึนอยูท่ ี่ความเฉลียว
ฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่อยูท่ ี่การรูจ้ กั วิธีศึกษาและวิธีตอบข้อสอบด้วย ปั ญหาจึงเกิดขึ้นว่า วิธีศึกษา
กฎหมายให้ได้ผลดีนนั้ มีวธิ ีการอย่างไร
การทีจ่ ะศึกษาวิชากฎหมายให้ได้ผลดีนนั้ ต้องประกอบไปด้วยสิง่ สามประการดังต่อไปนี้(2)
1. ความจดจา
2. ความเข้าใจในสิง่ ทีจ่ ดจา
3. การรูจ้ กั นาสิง่ ทีจ่ ดจาและเข้าใจนัน้ ไปใช้ได้าูกต้อง
ความจา
เนื่องจากว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบ Civil Law หรือประเทศทีใ่ ช้ประมวล
กฎหมาย ดังนัน้ ตัวบทกฎหมายจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง จะเห็นได้ชดั เวลาตอบข้อสอบ นักศึกษา
จะต้องจดจาตัวบทกฎหมายให้ได้จึงจะตอบได้ ยกตัวอย่างเช่น า้าคาาามเขาาามว่า “การกระทาโดย
เจตนาในทางอาญา คืออะไร” นักศึกษาจะตอบคาาามข้อนี้ ได้ นักศึกษาจะต้องจาตัวบทกฎหมายได้
กล่าวคือ จะต้องจาหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ได้ โดยอาจตอบว่า “การกระทา
โดยเจตนาในทางอาญา ได้แก่ การกระทาโดยรูส้ ึกในการที่กระทา และในขณะเดียวกันผูก้ ระทาประสงค์
ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานัน้ ” า้านักศึกษาจาตัวบทมาตรา 59 ไม่ได้แล้ว ก็จะตอบ
ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ ความจดจาไม่วา่ จะจดจาตัวบทกฎหมาย คาอธิบายต่าง ๆ จึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ของการศึกษากฎหมาย า้าไม่มีความจดจาก็ยากนักที่จะประสบความสาเร็จ ซึ่งเราอาจ
กล่าวโดยสรุปได้วา่ บุคคลจะศึกษากฎหมายโดยปราศจากความจดจามิได้
มีปัญหาต่อไปว่า นักศึกษาจะทาอย่างไรจึงจะจาตัวบทกฎหมายและคาอธิบายของอาจารย์ได้ใน
เรื่องนี้ไม่สามาราจะวางหลักเกณฑ์เป็ นการทัว่ ไปได้ ทัง้ นี้ เพราะสมองของคนเราย่อ มมีความจาไม่
เหมือนกัน บางคนอ่านหนังสือในใจเพียง 2-3 ครัง้ ก็จาได้ บางคนต้องอ่านสิบกว่าครัง้ จึงจะจาได้ บางคน
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ต้องย่อเป็ นหัวข้อ แล้วท่องหัวข้อสัน้ ๆ เสร็จแล้วจึงมาอ่านรายละเอียดจากตารา นอกเหนือไปกว่านัน้
บางคนต้องอ่านให้มีเสียงดัง ๆ เพื่อหูของเขาจะได้ยินจึงจะจดจาได้ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องทาอย่างไรจึง
จะจาตัวบทกฎหมายและคาอธิบายได้น้ ีเป็ นเรื่องที่นกั ศึกษาจะต้องสารวจตัวของตัวเองว่า วิธีอย่างไรจึง
จะเหมาะสมกับงานอย่างทีส่ ุดด้วยการทดลองกับตัวเอง แล้วเลือกปฏิบตั ิอย่างนัน้
ความเข้าใจในสิง่ ที่จดจา
ในการศึกษากฎหมายนัน้ นอกจากจะต้องมีความจดจาแล้ว นักศึกษายังจะต้องมีความเข้าใจ
ด้วย กล่าวคือ เมื่อจดจาตัวบทกฎหมายได้แล้ว ขัน้ ต่อไปต้องทาความเข้าใจให้ได้วา่ า้อยคาในตัวบท
กฎหมายนัน้ หมายาึงอย่างไร ตัวอย่างเช่น ความผิดบานลักทรัพย์ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่น หรือที่ผูอ้ ื่นเป็ นเจ้าของรวมอยู่ดว้ ยไปโดยทุจริต ผูน้ นั้ กระทา
ความผิดบานลักทรัพย์” ในมาตรา 334 นี้ มีาอ้ ยคาที่นกั ศึกษาจะต้องทาความเข้าใจให้ได้ อย่างเช่นคา
ว่า “เอาไป” หมายาึงอะไร หรือว่า “โดยทุจริต” หมายาึงอะไร จากตัวอย่างที่กล่าวนี้ า้านักศึกษามี
ความเข้าใจ นักศึกษาอาจตอบได้วา่ “เอาไป” หมายาึง การเอาไปจากการครอบครองของผูอ้ ื่น ส่วนคา
ว่า “โดยทุจริต” หมายาึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ
ผูอ้ ื่น หรือกรณีความผิดบานเจ้าพนักงานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ซึ่งมีหลัก
ว่า “ผูใ้ ดเป็ นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งรับ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดสาหรับตนเอง หรือผูอ้ น่ื โดยมิชอบ เพื่อกระทาการ
หรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง ไม่วา่ การนัน้ จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” ในมาตรา 149 นี้ มี
า้อยคาทีน่ กั ศึกษาจะต้องทาความเข้าใจให้ได้ อย่างเช่นคาว่า “เจ้าพนักงาน” หมายาึงผูใ้ ด า้านักศึกษา
มีความเข้าใจ นักศึกษาอาจอาจตอบได้วา่ คาว่า “เจ้าพนักงาน” หมายาึง ข้าราชการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตาม
กฎหมาย โดยได้รบั เงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินเดือน หรือบุคคลทีก่ ฎหมายบัญญัติไว้
เป็ นพิเศษให้มีบานะเป็ นเจ้าพนักงาน ดังนี้เป็ นต้น
การเรียนกฎหมายลาพังเพียงมีความจดจาอย่างเดียว โดยปราศจากความเข้าใจนัน้ ย่อมไม่ชว่ ย
ให้นกั ศึกษาสอบไล่ได้ นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจหลักกฎหมายมาตรานัน้ ๆ ด้วย จากประสบการณ์
ที่ผูเ้ ขียนตรวจข้อสอบมา มีนกั ศึกษาบางคนจดจาตัวบทกฎหมายได้ แต่ปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน ทัง้ นี้
เพราะนักศึกษาคนนัน้ มีแต่ความจา แต่ขาดความเข้าใจ จึงทาให้การวินิจฉัยปั ญหาผิดพลาดไป
มีปัญหาว่า ทาอย่างไรจึงจะมีความเข้าใจตัวบทกฎหมายเหล่านัน้ ในเรือ่ งนี้นกั ศึกษาจะต้องอ่าน
คาอธิบายเสียก่อนเป็ นเบื้องต้นว่า ในมาตราต่าง ๆ เหล่านัน้ ผูเ้ ขียนตาราเขาให้คาอธิบายไว้วา่ อย่างไร
บ้าง จากนัน้ นักศึกษาจึงค่อยมาฟั งคาบรรยายจากอาจารย์ จุดไหนที่ยงั ไม่เข้าใจก็ควรสอบาามอาจารย์
ให้ชว่ ยอธิบายให้ เมื่อได้กระทาดังนี้แล้ว นักศึกษาก็จะมีความเข้าใจในหลักกฎหมายนัน้ ๆ ได้
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การรูจ้ กั นาสิง่ ที่จดจาและเข้าใจนัน้ ไปใช้ได้ถูกต้อง
ในเรือ่ งนี้หมายความว่า เมื่อมีความจาและเข้าใจแล้ว ต้องรูจ้ กั นาสิง่ ทีจ่ ดจา และเข้าใจนัน้ ไปใช้ให้
าูกต้อง หรืออาจจะกล่าวได้โดยง่าย ๆ ว่ารูจ้ กั ใช้กฎหมายให้าูกต้อง กล่าวคือ ต้องรูว้ า่ กรณีใดจึงจะใช้
กฎหมายเรื่องใด ตัวอย่างเช่น ความผิดบานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ซึ่งมี
หลักสาคัญ คือ เป็ นการเอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผูอ้ ื่น ความผิดบานยักยอกทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีหลักสาคัญ คือ เป็ นการเบียดบังทรัพย์ที่ตนเองครอบครองโดย
ทุจริต เพราะฉะนัน้ า้าปั ญหาเขาาามว่า การกระทานัน้ เป็ นความผิดบานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์
นักศึกษาต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เขาให้มาว่า การครอบครองทรัพย์อยู่ที่ใคร อยู่ที่จาเลยหรือ
ผูเ้ สียหาย า้าทรัพย์นนั้ อยูท่ ่ผี ูเ้ สียหาย จาเลยเอาไปจากการครอบครองของผูเ้ สียหาย นักศึกษาต้องนา
มาตรา 334 มาใช้ตอบ กล่าวคือ การกระทาของจาเลยมีความผิดบานลักทรัพย์ แต่าา้ หากว่าทรัพย์นนั้
อยู่ที่จาเลย โดยจาเลยครอบครองอยู่ และจาเลยได้เบียดบังเอาไว้โดยทุจริต ในกรณีน้ ีตอ้ งนามาตรา
352 มาใช้ตอบ กล่าวคือ การกระทาของจาเลยมีความผิดบานยักยอกทรัพย์
ปั ญหาว่า ทาอย่างไรจึงจะเอาสิง่ ทีจ่ ดจาและเข้าใจไปใช้ได้าูกต้อง ในเรื่องนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวนักศึกษา
เองว่า นักศึกษามีความขยันหมัน่ เพียรอ่านหนังสือได้มากน้อยเพียงใด า้านักศึกษาอ่านหนังสือมาก และ
จาอุทาหรณ์ในหนังสือคาบรรยายได้ดี ก็จะทาให้นกั ศึกษาใช้กฎหมายทีต่ นจดจาและเข้าใจโดยาูกต้อง
ทีก่ ล่าวมานี้ เป็ นเรือ่ งทัว่ ๆ ไปของการทีจ่ ะศึกษาวิชากฎหมายให้ได้ผลดีวา่ จะต้องประกอบด้วย
อะไรบ้าง ต่อไปนี้ ผูเ้ ขียนจะกล่าวาึงทัศนะบางประการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและการเตรียมตัว
ก่อนสอบ โดยอาศัยจากประสบการณ์ในสมัยทีผ่ เู ้ ขียนเองเรียนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยรามคาแหงนี้
1. การลงทะเบียน
ก่อนลงทะเบียนเรียน นักศึกษาควรตรวจสอบดูวนั เวลาสอบให้ดีวา่ วิชาที่จะลงทะเบียนนัน้ วิชา
ไหน สอบวันใด ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากวันเวลาสอบตรงกัน ซึ่งจะเป็ นผลเสียแก่
นักศึกษาได้ การจัดตารางสอบนัน้ ควรจัดให้มีวนั สอบห่างกันพอสมควรเท่าที่จะเป็ นไปได้ อย่างเช่น
สอบวันแล้วเว้นไปอีก 2-3 วัน จึงสอบอีก เป็ นต้น ทีท่ าเช่นนี้ก็เพื่อว่า ช่วงระยะเวลา 2-3 วัน วันที่เว้นไป
นัน้ นักศึกษาจะได้มีเวลาทบทวนวิชาทีจ่ ะต้องสอบต่อไปให้มีความพร้อมและเกิดความมัน่ ใจยิง่ ขึ้น
ในจานวนวิชาทีล่ งทะเบียนนัน้ ควรจัดวิชาทีย่ ากสลับกับวิชาทีง่ ่าย ไม่ควรลงทะเบียนวิชาที่มีความ
ยากทัง้ หมด ควรทีจ่ ะสลับกันไป เพราะา้านักศึกษาลงวิชาทีย่ ากทัง้ หมด บังเอิญสอบไม่ผา่ น นักศึกษาจะ
เสียกาลังใจและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน
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2. การเตรียมตัวสอบ
การสอบไล่ในแต่ละภาคนัน้ เป็ นการวัดผลว่า นักศึกษามีความรูด้ ีพอที่จะผ่านได้หรือไม่ ในแต่ละ
วิชา ดังนัน้ จึงเป็ นความจาเป็ นทีน่ กั ศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยูเ่ สมอ ในการเตรียมตัวก่อน
สอบนี้ผูเ้ ขียนขอแยกพิจารณาดังต่อไปนี้
2.1 การอ่านคาอธิบาย
ในการอ่านคาอธิบายหรือตารากฎหมายนัน้ นักศึกษาควรลงมืออ่านตัง้ แต่เนิ่น ๆ อาจจะ
เป็ นตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิ ดเรียนหรือก่อนเปิ ดเรียนก็ได้ และก็ตอ้ งอ่านสมา่ เสมอทุกวัน เพราะวิชากฎหมาย
นัน้ า้าไม่อา่ นสักสามวันอาจลืมได้ นักศึกษาไม่ควรไปอ่านเอาตอนก่อนสอบสองวันหรือ สามวัน เพราะ
การจดจาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมายอาจจะไม่แม่นยาเหมื อนกับการที่นกั ศึกษาอ่านแต่เนิ่น ๆ
สมา่ เสมอทุกวัน
เกี่ยวกับการอ่านคาอธิบายนี้ มีขอ้ ที่อยากจะแนะนานักศึกษาว่า ในการอ่านแต่ละวิชานัน้
นักศึกษาควรโน้ตย่อหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นหลักทัว่ ไป ข้อยกเว้นหรือสิง่ ที่สาคัญไว้ในสมุด
ต่างหาก ทัง้ นี้ เพื่อความสะดวกของนักศึกษาเองในวันทีจ่ ะทบทวนก่อนการสอบไล่
มีปัญหาว่าจะต้องอ่านคาอธิบายสักกี่เที่ยวจึงจะมีความจดจาและสอบได้ ในเรื่องนี้ ผูเ้ ขียน
เห็นว่า การอ่านคาอธิบายนัน้ ยิ่งอ่านมากเที่ยวเท่าใดยิ่งเป็ นการดี เพราะยิ่งอ่านมากเที่ยวยิ่งจาได้
แม่นยาไม่มีลืม ผูเ้ ขียนเองในสมัยทีเ่ รียนอยูน่ นั้ ในแต่ละวิชาผูเ้ ขียนจะต้องอ่านหนังสือไม่ตา่ กว่า 5 เที่ยว
จึงจะมีความจดจาได้ ทัง้ นี้เพราะเหตุวา่ ผูเ้ ขียนเองไม่ได้มีมนั สมองอันเลอเลิศที่อา่ นเที่ยวเดียวแล้วจาได้
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงอาศัยความขยันมากเป็ นพิเศษ คือ ต้องอ่านาึง 5 เที่ยวจึงจะจาได้ กล่าวโดยสรุปการ
อ่านคาอธิบายควรอ่านแต่เนิ่น ๆ สมา่ เสมอทุกวัน และอ่านหลาย ๆ เทีย่ ว
2.2 การท่องตัวบทกฎหมาย
ดังได้กล่าวแล้วว่า ตัวบทกฎหมายมีความสาคัญอย่างยิ่งในการตอบข้อสอบ เพราะา้า
นักศึกษาจดจาตัวบทกฎหมายได้แม่น ย่อมตอบข้อสอบได้คะแนนดี ดังนัน้ นักศึกษาจึงมี ความ
จาเป็ นต้องท่องเพื่อให้จาให้ได้ การท่องตัวบทกฎหมายนัน้ ควรกระทาควบคูไ่ ปกับการอ่านคาอธิบาย
คาว่า “ควบคู”่ ในที่น้ ีมิได้หมายความว่า ทาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่หมายความว่า การท่องตัว
บทนัน้ ควรท่องเสียแต่เนิ่น ๆ โดยทาสลับกันกับการอ่านคาอธิบาย ตัวอย่างเช่น วันหนึ่ง ๆ แบ่งเวลา 3
ชัว่ โมง สาหรับอ่านคาอธิบาย อีก 1 ชัว่ โมงสาหรับการท่องตัวบท ทาเช่นนี้สมา่ เสมอทุกวัน ไม่ควรท่อง
เอาตอนใกล้สอบ เพราะนักศึกษาอาจจะจาไม่ได้หรือจาได้แต่ไม่แม่นยา เมื่อจาหลักกฎหมายไม่แม่นยา
แล้ว นักศึกษาอาจจะวินิจฉัยปั ญหาข้อสอบผิดพลาดไป
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มีปัญหาว่า ทาอย่างไรจึงจะท่องตัวบทกฎหมายและจาได้แม่นยา ในเรื่องนี้ผูเ้ ขียนขอแนะนา
ว่า นักศึกษาควรใช้ความขยันหมัน่ เพียรและความอดทนมากเป็ นพิเศษ การท่องตัวบทเที่ยวแรก ๆ
อาจจะจับไม่คอ่ ยได้ แต่ขอให้พยายามต่อไป โดยท่องหลาย ๆ เทีย่ ว จนกว่าจะท่องได้ การท่องตัวบทนัน้
ไม่ควรจากัดสาานที่ เช่น นักศึกษาบางตนคิดว่า การท่องตัวบทกฎหมายควรท่องในสาานที่ที่สงบเงียบ
วิเวกวังเวง จึงจะทาให้เกิดสมาธิและจดจาได้ ความจริงไม่ควรคิดเช่นนัน้ การท่องตัวบทกฎหมายอาจ
ท่องได้ในสาานทีบ่ างแห่ง แม้จะไม่ใช่สาานที่ที่สงบเงียบ า้าหากว่าเรามีสมาธิก็อาจท่องได้ ตัวอย่างเช่น
บนราโดยสารประจาทางหรือในห้องเรียนระหว่างทีร่ อฟั งคาบรรยายจากอาจารย์ ดังนี้เป็ นต้น
วิธีการท่องตัวบทกฎหมายเพื่อที่จะให้จาได้แม่นยานัน้ นักศึกษาอาจจะใช้วธิ ีการที่แตกต่าง
กัน ออกไป แล้ว แต่ว่า ใครจะานัดวิธี ใด บางคนอาจจะท่อ งตัว บทกฎหมายโดยแยกหลัก เกณฑ์
องค์ประกอบเป็ นข้อ ๆ ตัวอย่างเช่น ความผิดบานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
อาจจะท่องโดยจาหลักเกณฑ์เป็ นข้อ ๆ ว่า ความผิดบานลักทรัพย์มีองค์ประกอบ คือ
1) เอาไป
2) ทรัพย์ของผูอ้ นื่ หรือทีผ่ อู ้ นื่ เป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย
3) โดยเจตนาทุจริต
แต่บางคนอาจจะใช้วธิ ีท่องจาแบบนกแก้วนกขุนทอง กล่าวคือ ท่องทุกตัวอักษร เช่น ตาม
ตัวอย่างข้างต้น อาจจะท่องว่า ความผิดบานลักทรัพย์มีหลักกฎหมายบัญญัติวา่ “ผูใ้ ดเอาทรัพย์ของ
ผูอ้ นื่ หรือทีผ่ อู ้ นื่ เป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริต ผูน้ นั้ กระทาความผิดบานลักทรัพย์”
การท่องจาแบบนกแก้วนกขุนทองนี้มีสว่ นดีคือว่า การท่องจาแบบนี้าา้ เราสามาราท่องได้
หมดทัง้ มาตรา เราจะจาข้อความได้หมดโดยไม่ตกหล่นา้อยคาหรือข้อความที่สาคัญไปเลย แต่าา้
นักศึกษาใช้วธิ ีทอ่ งจาแบบแยกองค์ประกอบเป็ นข้อ ๆ า้านักศึกษาเกิดหลงลืมองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง
ไป ก็จะทาให้ขาดสาระสาคัญในมาตรานัน้ ๆ ซึง่ อาจจะทาให้ได้คะแนนไม่ดี
มีปัญหาต่อไปว่า ในกรณีที่หลักกฎหมายมีหลักเกณฑ์อยู่หลายข้อ เราจะมีวธิ ีการในการ
จดจาหลักเกณฑ์เหล่านัน้ ทัง้ หมดได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น โทษในทางอาญานัน้ ประมวลกฎหมายอาญา
ได้บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 18 ว่า โทษสาหรับลงแก่ผกู ้ ระทาความผิดมีดงั นี้
(1) ประหารชีวติ
(2) จาคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สนิ
ตามตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ โทษในทางอาญามีอยู่ดว้ ยกันทัง้ หมด 5 อย่าง บางครัง้
นักศึกษาอาจจะจาไม่ได้ทงั้ หมด จึงมีปัญหาว่าทาอย่างไรจึงจะจาได้ครบทัง้ 5 อย่าง ในเรื่องนี้นกั ศึกษา
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นิติศาสตร์อาวุโสหลายท่านเคยให้คาแนะนาไว้วา่ ให้นกั ศึกษาย่อข้อความในแต่ละข้อให้เป็ นคาคาเดียว
แล้วนาคาย่อคาเดียวนัน้ มาต่อกันเข้าเป็ นข้อความใหม่ก็ จะช่วยในการจดจาได้ทงั้ หมด จากตัวอย่าง
ข้างต้นเราอาจย่อได้ดงั นี้
(1) คาว่า “ประหารชีวติ ” ย่อเป็ นคาคาเดียวได้เป็ น “ป”
(2) คาว่า “จาคุก” ย่อเป็ นคาคาเดียวได้เป็ น “จ”
(3) คาว่า “กักขัง” ย่อเป็ นคาคาเดียวได้เป็ น “ก”
(4) คาว่า “ปรับ” ย่อเป็ นคาคาเดียวได้เป็ น “ป”
(5) คาว่า “ริบทรัพย์สนิ ” ย่อเป็ นคาคาเดียวได้เป็ น “ร”
จากนัน้ ให้นาคาย่อคาเดียวของแต่ละข้อมาเรียงเป็ นข้อความใหม่ก็จะได้วา่
ป จ ก ป ร อ่านว่า

ปะ – จก – ปอน

เมื่อมาย่อเป็ นข้อความใหม่แล้ว ก็จะช่วยให้นกั ศึกษาจาหลักเกณฑ์ หรือองค์ประกอบได้
ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม ในเวลาตอบข้อสอบ นักศึกษาต้องไปขยายความเอาเองว่าคาย่อแต่ละคานัน้ มา
จากข้อความว่าอย่างไร เช่น ตามตัวอย่างข้างต้น ข้อความใหม่ท่วี า่ “ปจกปร” นัน้ มาจากข้อความ
ดังต่อไปนี้
ป มาจาก ประหารชีวติ
จ มาจาก จาคุก
ก มาจาก กักขัง
ป มาจาก ปรับ
ร มาจาก ริบทรัพย์สนิ
ที่กล่าวมานี้เป็ นวิธีการท่องจาตัวบทกฎหมาย ในกรณีที่มาตรานัน้ ๆ วางหลักเกณฑ์หรือ
องค์ประกอบเป็ นหลาย ๆ ข้อ สาหรับวิชาที่ตอ้ งใช้ประมวลกฎหมาย อย่างไรก็ตาม วิธีการเช่นนี้ยอ่ ม
นาไปใช้ได้กบั วิชาอื่น ๆ าึงแม้วา่ จะไม่ได้ใช้ประมวลกฎหมายก็ตาม ตัวอย่างเช่ น วิชา LW 403
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ หลายประการ ดังนัน้ การที่
นักศึกษาจะจาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ทงั้ หมด นักศึกษาก็อาจนาวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นเครื่องช่วย
ในการทีจ่ ะจดจาหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ได้
ตัวอย่างเช่น า้าคาาามเขาาามว่า “จงอธิบายหลักการกาหนดเส้นเขตแดนในลานา้ ” ในการ
ที่จะตอบคาาามข้อนี้ นักศึกษาจะต้องรูว้ า่ การกาหนดเส้นเขตแดนในลานา้ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
สมมติวา่ การกาหนดเส้นเขตแดนในลานา้ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้คอื
1. ให้ตลิ่งของรับใดรับหนึ่งเป็ นเส้นเขตแดน
2. ใช้เส้นกึ่งกลางของลานา้ เป็ นเส้นเขตแดน
3. ให้ใช้รอ่ งนา้ ลึกทีใ่ ช้ในการเดินเรือเป็ นเส้นเขตแดน
ในการทีจ่ ะจาหลักเกณฑ์ได้ทงั้ หมด นักศึกษาอาจจาเอาวิธีการที่กล่าวข้างต้นมาใช้ กล่าวคือ
ย่อข้อความที่ยาวให้เป็ นคาคาเดียวหรือสองคา จากนัน้ นาคาย่อมาต่อกันให้ได้ใจความตามความเข้าใจ
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ของนักศึกษาเองหรืออาจเรียกว่า เป็ นโค้ดลับของนักศึกษาเอง เช่น จากตัวอย่างข้างต้นเราอาจจะย่อได้
เป็ นดังนี้
1. ข้อความทีว่ า่ “ให้ตลิ่งของรับใดรับหนึ่งเป็ นเส้นเขตแดน” ย่อได้เป็ น ตลิ่ง
2. ข้อความทีว่ า่ “ใช้เส้นกึ่งกลางของลานา้ เป็ นเส้นเขตแดน” ย่อได้เป็ น กึ่งกลาง
3. ข้อความทีว่ า่ “ให้ใช้รอ่ งนา้ ลึกทีใ่ ช้ในการเดินเรือเป็ นเส้นเขตแดน” ย่อได้เป็ น ร่องนา้
เมื่อนาคาย่อมาต่อกันเข้าจะเกิดเป็ นข้อความใหม่ว่า ตลิ่งกึ่ งกลางร่องนา้ ในการท่อง
นักศึกษาก็ทอ่ งแต่เพียงว่า หลักเกณฑ์ในการกาหนดเส้นเขตแดนในลานา้ มีดงั นี้ คือ ตลิ่งกึ่งกลาง ร่อง
นา้ ส่วนในเวลาเขียนตอบข้อสอบนักศึกษาต้องไปขยายความเอาเองว่า คาไหนมาจากข้อความว่าอย่างไร
อย่างเช่นตัวอย่างข้างต้น ข้อความใหม่ทวี่ า่ “ตลิ่งกึ่งกลางร่องนา้ ” นัน้ มาจากข้อความดังต่อไปนี้
ตลิ่ง มาจากข้อความว่า “ให้ตลิ่งของรับใดรับหนึ่งเป็ นเส้นเขตแดน”
กึ่งกลาง มาจากข้อความว่า “ใช้เส้นกึ่งกลางของลานา้ เป็ นเส้นเขตแดน”
ร่องนา้ มาจากข้อความว่า “ให้ใช้รอ่ งนา้ ลึกทีใ่ ช้ในการเดินเรือเป็ นเส้นเขตแดน”
วิธีการทีก่ ล่าวมานี้ จะเป็ นเครือ่ งมือช่วยนักศึกษาในอันที่จะจดจาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ทงั้ หมด
โดยไม่ตกหล่นเลยแม้แต่นอ้ ย
2.3 การอ่านคาพิพากษาฎีกา
าึงแม้วา่ ประเทศไทยของเราเป็ นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายก็ตาม แต่คาพิพากษา
ฎีกาก็นบั ว่ามีความสาคัญไม่นอ้ ย เพราะคาพิพากษาฎีกานัน้ าือได้วา่ เป็ นการใช้กฎหมายของศาลสูงและ
คาพิพากษาฎีกาบางเรื่องเป็ นการตีความตัวบทกฎหมายให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ดังนัน้ นักศึกษาควรศึกษาไว้
เพื่อให้รูว้ า่ ศาลฎีกาได้วางบรรทัดบานในเรื่องนัน้ ๆ ไว้วา่ อย่างไรบ้าง ในหนังสือคาอธิบายกฎหมาย
ผูเ้ ขียนมักจะยกตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาเอาไว้ นักศึกษาควรย่อคาพิพากษาฎีกาที่สาคัญ ๆ และเป็ น
ฎีกาที่แปลก ๆ เอาไว้ในสมุดต่างหาก เพื่อความสะดวกในการทบทวนก่อนสอบ การอ่านคาพิพากษา
ฎีกานัน้ นักศึกษาจะต้องจาข้อเท็จจริง เหตุผล พร้อมทัง้ คาวินิจฉัยของศาลฎีกาให้ได้ ทัง้ นี้เพื่อนาเอา
เหตุผลและคาวินิจฉัยไปใช้อา้ งอิงเวลาตอบข้อสอบ
2.4 การฝึ กหัดตอบข้อสอบ
เมื่อนักศึกษาอ่านคาอธิบายเข้าใจและท่องตัวบทกฎหมายได้แล้ว นักศึกษาควรทดลอง
ฝึ กหัดตอบข้อสอบดูวา่ คาอธิบายที่อา่ นหรือตัวบทที่ท่องมานัน้ า้าเข้าสอบจริง ๆ จะพอทาได้หรือไม่
และา้าทาได้มากน้อยเพียงใด ทัง้ นี้ โดยการนาข้อสอบเก่า ๆ มาลองฝึ กตอบและลองจับเวลาดูวา่ ใช้
เวลาในการเขียนคาตอบมาน้อยแค่ไหน เพื่อเป็ นการฝึ กฝนตนเองให้เกิดความชานาญก่อนการสอบไล่จะ
มาาึง
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วิธีตอบข้อสอบวิชากฎหมายแบบอัตนัย
ดังได้กล่าวแล้วว่า การสอบไล่ในแต่ละภาคนัน้ เป็ นการวัดผลว่า นักศึกษามีความรูด้ ีพอที่จะผ่าน
ได้หรือไม่ และการที่จะทราบว่านักศึกษาคนใดมีความรูด้ ีหรือไม่ ก็โดยการพิจารณาตอบข้อสอบ มี
นักศึกษาหลายคนที่จริง ๆ แล้วมี ความรูว้ ิชากฎหมายดี แต่อาจสอบไล่ตก ทัง้ นี้ เพราะนักศึกษา
เหล่านัน้ ไม่เข้าใจวิธีการตอบข้อสอบ การที่ไม่รูจ้ กั วิธีตอบนัน่ เองจึงเป็ นเหตุให้ไม่สามาราแสดงให้
อาจารย์ผูต้ รวจข้อสอบทราบได้วา่ เขาได้มีวชิ าความรูพ้ อที่จะสอบไล่ได้ ดังนัน้ นักศึกษาจึงจาเป็ นต้องรู ้
ว่า วิธีการตอบข้อสอบวิชากฎหมายที่าูกต้องนัน้ เขาทากันอย่างไร สาหรับวิธีการตอบข้อสอบวิชา
กฎหมายแบบอัตนัย ผูเ้ ขียนขอแยกพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ
1. การตอบคาาามประเภทความจาและความเข้าใจ
2. การตอบคาาามประเภทอุทาหรณ์หรือปั ญหาตุก๊ ตา
1. การตอบคาถามประเภทความจาและความเข้าใจ
คาาามประเภทความจาและความเข้าใจนัน้ ส่วนมากผูอ้ อกข้อสอบประสงค์จะให้นกั ศึกษา
อธิบายอย่างละเอียดในปั ญหาที่าาม เช่น าามว่า เจตนาในทางอาญาคืออะไร หรือคาาามที่วา่ การกระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในทางแพ่ง ท่านเข้าใจว่าอย่างไร หรือคาาามที่วา่ ให้นกั ศึกษาอธิบาย
ความผิดบานปลอมเอกสาร หรือคาาามที่าามความแตกต่างเกี่ยวกับหลักกฎหมายสองเรื่องที่มีความ
คล้ายคลึงกัน เช่น าามว่า ลักทรัพย์กบั ยักยอกทรัพย์ตา่ งกันอย่างไร เป็ นต้น
สาหรับคาาามประเภทความจาและความเข้าใจนี้ มีวิธีการตอบ คือ ในเบื้องต้นนักศึกษา
จะต้องยกหลักกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ๆ ก่อนว่า ในเรื่องนัน้ มีหลักกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรบ้าง จากนัน้
ให้นกั ศึกษาอธิบายา้อยคาของกฎหมายโดยอธิบายอย่างละเอียด พร้อมทัง้ ยกอุทาหรณ์ประกอบ ส่วน
คาาามประเภทว่า าามความแตกต่างเกี่ยวกับหลักกฎหมายสองเรือ่ งทีม่ ีความคล้ายคลึงกันนัน้ มีวธิ ีการ
ตอบ คือ ให้นกั ศึกษายกหลักกฎหมายของแต่ละเรื่องลงไว้ จากนัน้ อธิบายอย่างละเอียด โดยเน้นาึง
ความแตกต่างระหว่างเรือ่ งทัง้ สองนัน้ พร้อมทัง้ ยกอุทาหรณ์ประกอบ
2. การตอบคาถามประเภทอุทาหรณ์หรือปั ญหาตุ๊กตา
การตอบคาาามประเภทอุทาหรณ์หรือปั ญหาตุก๊ ตา จะต้องประกอบ ด้วยขัน้ ตอน 3 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 หลักกฎหมาย
2.2 การวินิจฉัย
2.3 สรุป
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2.1 หลักกฎหมาย
ในการตอบข้อสอบแบบอัตนัยนัน้ ประการแรกสุดนักศึกษาควรยกหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับปั ญหาทีา่ ามขึ้นไว้ก่อนว่า ในเรือ่ งนัน้ ๆ มีหลักกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรบ้าง นอกจากนัน้
ในบางวิชา เช่น LW 207 หรือ LW 301 นักศึกษาควรแยกองค์ประกอบและอธิบายองค์ประกอบใน
มาตรานัน้ ๆ ดัวย ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้อาจารย์ผูต้ รวจเห็นว่า นักศึกษามีความรูเ้ พียงพอที่จะสอบผ่านได้
ในส่วนของหลักกฎหมายนี้ นักศึกษาจะได้คะแนนมากหรือน้อยขึ้นอยูก่ บั ว่า นักศึกษาจาได้แม่นมากน้อย
เพียงใด า้านักศึกษาเขียนหลักกฎหมายลงในกระดาษคาตอบมีขอ้ ความตรงกันกับที่ประมวลกฎหมาย
บัญญัติเอาไว้ นักศึกษาก็จะได้คะแนนมาก า้ามีขอ้ ความใกล้เคียงบ้างคะแนนก็จะลดหลัน่ ลงมา า้านักศึกษา
เขียนหลักกฎหมายผิด (สร้างหลักกฎหมายขึ้นเอง) ในกรณีน้ ีก็จะไม่ได้คะแนนเลย
อนึ่ง ขอให้นกั ศึกษาพึงจดจาไว้วา่ า้านักศึกษาไม่แน่ใจในเลขมาตราก็ไม่ควรใส่ลงไป
เพราะา้าใส่เลขมาตราผิดไป อาจจะาูกหักคะแนนได้ า้าไม่แน่ใจเลขมาตราดังกล่าวควรเขียนเพียงว่า
“หลักกฎหมาย สาหรับเรือ่ งนี้มีวา่ ........................” เท่านี้ก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
2.2 การวินจิ ฉัย
สาหรับขัน้ ตอนที่สอง ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนของการวินิจฉัยนี้ หมายาึง การปรับข้อเท็จจริงให้
เข้ากับหลักกฎหมาย โดยนักศึกษาควรพิจารณาดูวา่ ข้อเท็จจริงตามอุทาหรณ์ที่ให้มานัน้ ปรับเข้ากับ
หลักกฎหมายที่ยกขึ้นไว้หรือไม่ ที่ไม่ได้เพราะขาดองค์ประกอบข้อใด ซึ่งนักศึกษาจะต้องค่อย ๆ ปรับ
เป็ นตอน ๆ ไป
2.3 สรุป
ในการตอบข้อสอบ เมื่อนักศึกษายกหลักกฎหมายขึ้นอ้างตามขัน้ ตอนที่ 1 และนักศึกษา
ได้ปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายตามขัน้ ตอนที่ 2 เสร็จแล้ว ต่อไปก็มาาึงขัน้ ตอนที่ 3 คือ การสรุป
ขัน้ ตอนนี้ หมายความว่า เมื่อ ยกกฎหมายนัน้ มาปรับแก้ขอ้ เท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว จะมี ผลในทาง
กฎหมายอย่างไร เช่น เป็ นความผิดหรือไม่ ต้องรับผิดหรือไม่ หรือรับผิดเพียงใด ดังนี้ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนการสรุปนี้มีความสาคัญมากเหมือนกัน เพราะเป็ นจุดที่อาจารย์ผูอ้ อกข้อสอบ
ต้องการทราบว่า คาตอบของนักศึกษาจะลงเอยรูปแบบใด มีนกั ศึกษาบางคนหลงลืมขัน้ ตอนนี้ไปโดย
ตอบมาเฉพาะขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2 ซึง่ อาจาูกหักคะแนนไปบ้าง
ทีก่ ล่าวมาทัง้ 3 ขัน้ ตอนนี้ เป็ นวิธีการตอบคาาามประเภทอุทาหรณ์หรือตุก๊ ตา ซึง่ ผูเ้ ขียน
ขอนาตัวอย่างคาาามและวิธีการตอบ เพื่อเป็ นแนวทางให้นกั ศึกษาได้นาไปทดลองฝึ กตอบดูดงั นี้
คาาาม นายชิงชัยยื่นคาร้องขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่นายไพโรจน์เจ้า
พนักงานทีด่ ินไม่ยอมจดทะเบียนให้ เนื่องจากหลักบานไม่ครบา้วน นายชิงชัยไม่พอใจ จึงกลัน่ แกล้งเอา
ความเท็จร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน กล่าวหาว่า นายไพโรจน์กระทาผิดอาญาบานเป็ นเจ้าพนักงานละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยสุจริต
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ดังนี้ นายชิงชัยมีความผิดบานใดหรือไม่
คาตอบ
หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดแจ้งข้อความอัน
เป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึง่ อาจทาให้ผอู ้ นื่ หรือประชาชนเสียหาย”
ความผิดตามมาตรานี้ แยกองค์ประกอบความผิดได้ดงั นี้
1. แจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ
2. แก่เจ้าพนักงาน
3. ซึง่ อาจทาให้ผอู ้ น่ื หรือประชาชนเสียหาย
4. โดยเจตนา
การกระทาความผิดบานแจ้งความเท็จ ตามมาตรา 137 จะต้องประกอบด้วยการกระทา
คือ มีการเอาข้อความอันเป็ นเท็จแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ ื่นหรือ
ประชาชน และต้องเป็ นการกระทาโดยเจตนา คือ ผูก้ ระทาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการ
กระทา ทัง้ ยังต้องประกอบกับการที่ได้รูข้ อ้ เท็จจริง อันเป็ นองค์ประกอบความผิดว่า ผูท้ ี่ตนแจ้งนัน้ เป็ น
พนักงานและข้อความทีแ่ จ้งเป็ นข้อความเท็จ
คาว่า “แจ้งข้อความ” หมายาึง การนาข้อเท็จจริงแจ้งต่อเจ้าพนักงาน การแจ้งข้อความ
นัน้ อาจกระทาโดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
คาว่า “ข้อความอันเป็ นเท็จ” หมายาึง ข้อความอันไม่ตรงกับความเป็ นจริง
คาว่า “เจ้าพนักงาน” หมายาึง ข้าราชการที่ได้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมาย โดยได้รบั
เงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินเดือน หรือบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็ นพิเศษให้มี
บานะเป็ นเจ้าพนักงาน
คาว่า “แจ้งต่อเจ้าพนักงาน” หมายาึง การเอาข้อความแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจเป็ น
การริเริ่มโดยผูแ้ จ้งไปแจ้งเอง หรืออาจเป็ นการตอบคาซักาามของเจ้าพนักงานก็ได้ และที่สาคัญจะต้อง
เป็ นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานทีม่ ีอานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งราวทีแ่ จ้งนัน้ ด้วย
วินิจฉัย
กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายชิงชัยเอาข้อความอันเป็ นเท็จไปแจ้งต่ออธิบดีกรมที่ดิน
กล่าวหาว่า นายไพโรจน์กระทาผิดอาญา เป็ นการกระทาที่เข้าองค์ประกอบความผิดบานแจ้งความเท็จ
เพราะอธิบดีกรมทีด่ ินมีบานะเป็ นเจ้าพนักงาน และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีอานาจพิจารณาลงโทษทางวินยั
แก่นายไพโรจน์ได้ จึงเป็ นเจ้าพนักงานในความหมายมาตรานี้
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เมื่อนายชิงชัยเอาข้อความอันเป็ นเท็จไปแจ้งต่อเจ้าพนักงาน และการกระทานัน้ น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่นายไพโรจน์ โดยนายชิงชัยรูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่า ข้อความที่แจ้งนัน้ เป็ นเท็จ แต่ยงั ขืนไปแจ้ง ซึ่ง
าือได้วา่ นายชิงชัยกระทาโดยเจตนา ดังนัน้ การกระทาของนายชิงชัยจึงเป็ นความผิดบานแจ้งความเท็จ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
มีปัญหาต่อไปว่า การกระทาของนายชิงชัย จะเป็ นความผิดตามมาตรา 172 หรือไม่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับ
ความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผูว้ ่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจสืบสวน
คดีอาญา ซึง่ อาจทาให้ผอู ้ นื่ หรือประชาชนเสียหาย”
ความผิดมาตรานี้ แยกองค์ประกอบความผิดได้ดงั นี้
1. แจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ
2. เกี่ยวกับความผิดอาญา
3. แก่ พนักงานอัยการ ผูว้ า่ คดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจสืบสวน
คดีอาญา
4. โดยเจตนา
การแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จที่จะเป็ นความผิดตามมาตรา 172 นี้ จะต้องเป็ นการแจ้ง
เกี่ยวกับความผิดอาญา คาว่า “ความผิดอาญา” หมายความว่า การกระทาหรือการละเว้นที่กฎหมาย
บัญญัติวา่ เป็ นความผิด และกาหนดโทษของการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามเอาไว้
การแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จทีจ่ ะเป็ นความผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็ นการแจ้งต่อบุคคล
ผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งหน้าทีอ่ ย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. พนักงานอัยการ
2. ผูว้ า่ คดี
3. พนักงานสอบสวน
4. เจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจสืบสวนคดีอาญา
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานดังกล่าว จะต้องเป็ นการแจ้งในขณะที่ เจ้าพนักงานนัน้ ปฏิบตั ิการ
ตามหน้าทีภ่ ายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานนัน้ ๆ
กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายชิงชัยไม่พอใจนายไพโรจน์จึงกลัน่ แกล้งโดยกล่าวหาว่า
กระทาผิดอาญา บานเป็ นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริตนัน้ าือได้วา่ นายชิงชัยแจ้ง
ข้อความอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแล้ว แต่เนื่องจากว่าอธิบดีกรมที่ดินไม่ใช่พนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจสืบสวนคดีอาญา ดังนัน้ การกระทาของนายชิงชัยจึงไม่
เป็ นความผิดตามมาตรา 172
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สรุป
1. นายชิงชัยมีความผิดบานแจ้งความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
2. การกระทาของนายชิงชัยไม่เป็ นความผิดตามมาตรา 172
ข้อแนะนาทัว่ ไปเกีย่ วกับการตอบข้อสอบวิชากฎหมายแบบอัตนัย
1. นักศึกษาทีส่ อบข้อสอบแบบอัตนัยเป็ นครัง้ แรกนัน้ บางคนเกิดความตื่นเต้นตัง้ แต่เข้าไปใน
ห้องสอบ พอกรรมการควบคุมการสอบแจกข้อสอบให้ เกิดความกระวนกระวายใจหรือมีอาการประหม่า
ในกรณีเช่นว่านี้ นักศึกษาอย่าลงมือตอบข้อสอบ ควรจะนัง่ สงบสติอารมณ์หรือทาจิตใจให้เป็ นปกติ
เสียก่อน แล้วค่อย ๆ ตอบ อย่าลงมือตอบข้อสอบในขณะจิตใจยังตื่นเต้นอยู่ เพราะจะทาให้นกั ศึกษา
ตอบผิดพลาดไปได้
2. เมื่อได้รบั แจกข้อสอบมาแล้ว ให้นกั ศึกษาอ่านคาาามดูวา่ เขาาามเรื่องอะไรบ้าง โดยอ่าน
คาาามให้ครบทุกข้อ แล้วพิจารณาดูวา่ ข้อใดง่ายข้อใดยาก นักศึกษาควรเลือกตอบข้อที่ง่ายก่อนและจึงค่อย
ตอบข้อที่ยาก า้าหากว่าเลือกตอบข้อที่ยากก่อน นักศึกษาอาจใช้สมองกับการคิด การตอบข้อที่ยาก
ไปมาก ก่อให้เกิดความมึนงงสับสน พอมาตอบข้อทีง่ ่ายแทนทีจ่ ะตอบาูกกลับตอบผิดไป ดังนี้เป็ นต้น
3. หลังจากทีน่ กั ศึกษาอ่านปั ญหาคาาามเสร็จแล้ว ก่อนเขียนคาตอบควรจะบันทึกย่อ ๆ าึงหัวข้อ
ที่จะตอบลงในกระดาษคาตอบโดยเรียงตามลาดับก่อนหลัง เช่น ตอบมาตรานัน้ มาตรานี้ก่อน แล้วจึง
ตอบมาตราอืน่ หรือตอบหลักเกณฑ์ทวั่ ไปก่อน แล้วจึงตอบข้อยกเว้น เป็ นต้น เมื่อย่อาึงหัวข้อที่จะตอบ
ลงในกระดาษคาตอบแล้ว ขัน้ ต่อไปก็เป็ นการเขียนคาตอบลงในสมุดคาตอบ ให้นกั ศึกษาเขียนคาตอบ
เรียงตามลาดับก่อนหลังตามทีย่ อ่ หัวข้อเอาไว้ กล่าวคือ เรือ่ งใดทีค่ วรกล่าวาึงก่อนก็เขียนตอบก่อนอะไร
ทีค่ วรกล่าวทีหลังก็เขียนตอบทีหลัง ทัง้ นี้ เพื่อจะให้คาตอบเป็ นระเบียบเรียบร้อยได้ใจความที่สละสลวย
อันจะส่งผลให้คาตอบของนักศึกษาได้คะแนนดี
4. การเขียนคาตอบนัน้ ต้องเขียนในลักษณะที่วา่ ผูต้ รวจข้อสอบไม่มีความรูใ้ นวิชากฎหมาย
กล่าวคือ นักศึกษาต้องเขียนคาตอบโดยอธิบายให้แจ่มแจ้งพอที่อาจารย์ผูต้ รวจข้อสอบจะเข้าใจได้ ทัง้ นี้
เพราะการที่จะรูว้ ่านักศึกษาที่เขียนคาตอบนัน้ มีความรูพ้ อที่จะผ่านได้หรือไม่ ก็โดยพิ จารณาดูจาก
คาตอบนัน้ เองว่า ผูต้ อบมีความรูเ้ พียงใด ดังนัน้ นักศึกษามีความรูอ้ ย่างใดก็ตอ้ งแสดงความรูน้ นั้ ๆ
ออกมาให้ปรากฏในกระดาษคาตอบ
5. ในการเขียนคาตอบควรใช้าอ้ ยคาหรือสานวนกฎหมาย เพื่อให้คาตอบนัน้ เมื่ออ่านแล้วมี
ข้อความที่สละสลวยชัดเจนและรัดกุม การที่จะใช้าอ้ ยคาหรือสานวนกฎหมายได้จะต้องอาศัยการจดจา
จากตัวบทกฎหมาย หรือจากคาวินิจฉัยของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนขอแนะนาว่า ในการเขียน
คาตอบ นักศึกษาไม่ควรใช้ภาษาชาวบ้าน หรือภาษาพูดมาใช้ตอบ เพราะจะทาให้ขอ้ ความไม่สละสลวย
ตัวอย่างเช่น “เอาละข้าพเจ้าจะวินิจฉัยว่า” “ผมว่านายแดงผิดมาตรานี้ ครับผม” จากตัวอย่างดังกล่าว
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จะเห็นได้วา่ คาว่า “เอาละ” กับคาว่า “ครับผม” เป็ นภาษชาวบ้านหรือภาษาพูด ซึ่งไม่ควรนามาใช้ใน
การเขียนคาตอบ
6. นักศึกษาควรใช้ความรอบคอบเป็ นอย่างมากในการเขียนตอบ โดยพยายามให้ครบทุก
ประเด็น เพราะา้าขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งไป ก็อาจาูกหักคะแนนได้ เนื่องจากคาตอบของนักศึกษา
ไม่สมบูรณ์
การที่จะตอบให้ครบทุกประเด็นได้นนั้ อาจกระทาได้โดยการที่นกั ศึกษาอ่านคาาามหลาย ๆ
ครัง้ และพยายามใช้วจิ ารณญาณตรึกตรองว่า อาจารย์ผูอ้ อกข้อสอบมีความประสงค์จะให้ตอบอย่างไร
ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ขึ้นอยู่กบั ความรอบคอบ ละเอียดลออ ในการอ่านคาาามให้ตลอด ไม่หายหกตกหล่นแต่
ประการใด
7. ในการตอบข้อสอบนัน้ คาตอบไม่ควรจะสัน้ เกินไปหรือยาวเกินไป ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของ
คาาามในการสอบไล่เป็ นข้อ ๆ ไป คาาามบางข้อนักศึกษาอาจตอบสัน้ ๆ ก็ได้ใจความเพียงพอที่จะ
แสดงให้อาจารย์ผูต้ รวจข้อสอบเห็นว่าผูต้ อบมีความรู ้ แต่คาาามบางข้อนักศึกษาจาเป็ นต้องตอบยาว
เพื่ออธิบายรายละเอียดให้ผูต้ รวจเข้าใจได้ชดั แจ้ง ดังนัน้ การคานึงาึงสภาพของคาาามจึงเป็ นข้อสาคัญ
ในการพิจารณาว่า ควรตอบสัน้ ๆ หรือตอบแบบยาว ๆ
8. ในการเขียนคาตอบ นักศึกษาควรทีจ่ ะเขียนให้อา่ นง่าย อย่าเขียนหวัดจนเกินไป เพราะจะทา
ให้อาจารย์ผูต้ รวจข้อสอบอ่านไม่ออก ซึ่งจะเป็ นผลเสียต่อนักศึกษาได้ นักศึกษาบางคนลายมือไม่สวยก็
ไม่เป็ นไร แต่พยายามเขียนตัวบรรจงให้อา่ นได้ง่าย
9. นักศึกษาพึงระลึกไว้เสมอว่าในการตอบข้อสอบ นักศึกษาไม่ควรโต้แย้งข้อเท็จจริงในคาาาม
กล่าวคือ เมื่อคาาามเขาให้ขอ้ เท็จจริงมาอย่างไรแล้วก็ตอ้ งาือว่า ข้อเท็จจริงแห่งปั ญหาเป็ นไปตามที่ได้
กาหนดไว้ นักศึกษาไม่ควรไปโต้แย้งว่า ข้อเท็จจริงไม่เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างเรื่องจริง
จากการทีผ่ เู ้ ขียนได้เคยตรวจข้อสอบของนักศึกษา กล่าวคือ มีคาาามวิชา LW 208 อยูข่ อ้ หนึ่ง คาาาม
เขาาามดังนี้ นายดาเป็ นกัปตันเรือโดยสารขนาดใหญ่ ได้บรรทุกผูโ้ ดยสารจนเพียบ นายดาเกรงว่าเรือ
จะล่ม จึงจับผูโ้ ดยสารประมาณ 20 คน ให้กินยาา่ายอย่างแรง เพื่ อที่จะให้เรือเบาขึ้น อันจะทาให้
ผูโ้ ดยสารทัง้ หมดรอดชีวติ ผูโ้ ดยสาร 20 คนดังกล่าว ต้องา่ายท้องกันคนละหลายครัง้ จนร่างกายผอม
โซ นา้ หนักลดไปคนละหลายกิโลกรัม ให้ท่านวินิจฉัยว่า นายดาต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ เพราะเหตุใด
จากคาาามดังกล่าวข้างต้น มีนกั ศึกษาคนหนึ่งตอบว่า “า้าผมเป็ นนายดาผมจะประกาศรับ
สมัครคนกินยาา่าย ดีกว่าจะขืนใจเขา และใน 100 คน ทาไมจะต้องเป็ น 20 คนด้วยครับ 20 คนคงมี
กรรมเยอะ โลกหนอโลก” จากคาตอบของนักศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาโต้แย้งข้อเท็จจริง
ในคาาาม ซึง่ อาจจะทาให้นกั ศึกษาได้คะแนนไม่ดี...
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ข้อปฏิบตั ิในการสอบไล่
เพื่ อให้การควบคุมการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงดาเนิ นไปด้วยความเรียบร้อยจึง
กาหนดข้อปฏิบตั ิในการสอบไล่ การสอบซ่อม สาหรับนักศึกษา กรรมการควบคุมการสอบ หัวหน้าตึก
สอบ และผูร้ บั ผิดชอบเขตการสอบ ดังนี้
ให้ย กเลิก คาสัง่ มหาวิท ยาลัย รามคาแหงที่ 1581/2532 ลงวัน ที่ 5 ตุล าคม 2532 เรื่อ ง
ข้อปฏิบตั ิการสอบไล่ และคาสัง่ มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ 1650/2532 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2532 เรื่อง
แก้ไขคาสัง่ และให้ใช้คาสัง่ นี้แทน
1. ข้อปฏิบตั ิสาหรับนักศึกษาผูเ้ ข้าสอบ
1.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2514 หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ
เข้าห้องสอบ นักศึกษาชาย ไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวม
กระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝื นแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย อาจาูกตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากยัง
ฝ่ าฝื นแต่งกายไม่สุภาพเข้าห้องสอบอีก จะต้องาูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคาตอบกระบวนวิช าที่เข้า
สอบ และในทางทะเบียนเรียนให้าือเป็ นสอบตก
1.2 ตรวจสอบ วัน เวลา สาานที่สอบให้าูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สาานที่
สอบทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาสอบผิดวัน เวลา วิชา และสาานที่
สอบโดยเด็ดขาด
ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแาว และที่นง่ั สอบตามรหัสประจาตัวนักศึกษาที่ติดประกาศไว้หน้า
ห้องสอบ
1.3 ต้องแสดงหลักบานบัตรประจาตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงิ นภาคที่สอบต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบทุกครัง้ ที่เข้าสอบ นักศึกษาผูใ้ ดไม่มีหลักบานดังกล่าวให้ไปติดต่อสานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อขอรับสาเนาหนังสือไปแสดงต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบ เฉพาะกระบวนวิชาทีเ่ ข้าสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดไม่มีบตั รประจาตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงิน หรือไม่มีสาเนาหนังสือดังกล่าวที่
สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลรับรองไปแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบ ไม่มีสิทธิ
เข้าสอบ
1.4 มาาึงห้องสอบก่อนเริม่ ต้นเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะมีสญั ญาณให้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มต้น
คาบเวลาสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสญ
ั ญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้นกั ศึกษานัง่ สอบ
ตามเก้าอี้มีรหัสนักศึกษาของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนทีน่ งั่ สอบโดยพลการไม่ได้
ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเ่ ริม่ ต้นคาบเวลาสอบ
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1.5 นักศึกษาทีม่ าาึงห้องสอบหลังจากการสอบได้เริ่มต้นแล้วไม่เกิน 5 นาที จะเข้าห้องสอบได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากหัวน้าตึกสอบ
กรณีนกั ศึกษามาาึงห้องสอบแล้ว และหัวหน้าตึกสอบประกาศให้เข้าห้องสอบแต่นกั ศึกษาไม่
ยอมเข้าห้องสอบ หัวหน้าตึกสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้
ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาทีเ่ ริม่ ต้นคาบเวลาสอบ
1.6 นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อแระบวนวิชาที่เข้าสอบให้าูกต้องตรงกับชื่อของ
ตนเอง า้ายังไม่ได้ลงลายมือชือ่ ให้แจ้งกรรมการควบคุมการสอบ
1.7 นักศึกษาต้องเชื่อฟั งคาสัง่ กรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัดไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพ
ต่อกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะต้องรับโทษวินยั นักศึกษา
1.8 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะต้องาูกลงโทษ
วินยั ดังนี้
นักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบี ยนเรียน และไม่ได้ติดต่อสานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)ภายในกาหนด (5 วันทาการ หลังจากสอบไล่วนั สุดท้ายของภาค
การสอบไล่เสร็จ) จะงดตรวจกระดาษคาตอบทุกกระบวนวิชาทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเรียนเท่านัน้
นักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบี ยนเรียน และไม่ไปติดต่อสานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)ภายในกาหนด จะงดตรวจกระดาษคาตอบทุกกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคนัน้
นักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยแก้ไขใบเสร็จรับเงินโดยพลการ
จะงดตรวจกระดาษคาตอบทุกกระบวนวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคนัน้
1.9 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ไม่มีใน ม.ร.30 หรือไม่มีในระบบที่มหาวิทยาลัย
เปิ ดสอนหรือกระบวนวิชาทีเ่ ปลี่ยนแปลงชือ่ ย่อและหมายเลขกระบวนวิชาไปแล้วจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้า
สอบโดยเด็ดขาด
1.10 ห้ามนาตารา เอกสาร โน้ตย่อ หรือสูตรต่างๆ ติดตัวเข้าไปในที่นงั่ สอบ เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตเป็ นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝื น นาตารา เอกสาร โน้ตย่อ หรือสูตรติดตัวเข้าไปในที่นง่ั สอบ า้าตรวจพบ
าือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบเป็ นความผิดชัดแจ้งจะาูกลงโทษวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคาตอบ
ทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบภาคการศึกษานัน้ ในทางทะเบียนเรียนาือเป็ นสอบตก และห้ามลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาาัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้อย
นักศึกษาผูใ้ ดหลบหนีทาลาย หรือพยายามทาลายหลักบานทีก่ ระทาผิด ต้องรับโทษเพิ่มขึ้น
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1.11 ห้ามนาเครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่จาเป็ นใน
การสอบ ติดตัวเข้าห้องสอบ า้าตรวจพบจะต้องาูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคาตอบกระบวนวิชานัน้
และในทางทะเบียนเรียนให้าือเป็ นสอบตก
1.12 อนุ ญาตให้นกั ศึกษานาข้อสอบอัตนัยออกจาดห้องสอบได้ ห้ามนาข้อสอบปรนัยหรือ
ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ
นักศึกษาใดฝ่ าฝื นนาข้อสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกไปจากห้องสอบทัง้ หมดหรือ
บางส่วน หรือคัดลอกออกไปจะต้องาูกลงโทษทางวินยั งดตรวจกระดาษคาตอบทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบ
ภาคการศึกษานัน้ ในทางทะเบียนเรียนาือเป็ นสอบตก
1.13 ห้ามนักศึกษานากระดาษคาตอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกให้ทาคาตอบออกจาก
ห้องสอบไม่วา่ จะทาคาตอบหรือไม่ จะต้องส่งคืนกรรมการควบคุมการสอบ
นัก ศึ ก ษาผู ใ้ ดฝ่ าฝื นน ากระดาษค าตอบออกจากห้อ งสอบจะต้อ งาู ก ลงโทษวิน ัย งดตรวจ
กระดาษคาตอบทุกกระบวนวิชาเข้าสอบภาคการศึกษานัน้ ทางทะเบียนเรียนาือเป็ นสอบตก
1.14 ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจาปรึกษาหรือทาสัญญาณขณะทาข้อสอบ และต้องระมัดระวัง
ไม่ให้นกั ศึกษาคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคาตอบ เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นสอบาาม
หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดยินยอมให้นกั ศึกษาคนอืน่ คัดลอกคาตอบหรือให้ดูาือว่าร่วมกันทุจริตในการสอบ
จะต้องาูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคาตอบทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบภาคการศึกษานัน้ ในทาง
ทะเบียนเรียนให้าือเป็ นสอบตก และห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาาัดไปอีก 2 ภาคการศึกษา
เป็ นอย่างน้อย
1.15 เมื่ อ ต้อ งการส่ ง กระดาษค าตอบให้ย กมื อ ขึ้ น กรรมการควบคุม การสอบจะไปเก็ บ
กระดาษคาตอบ ห้ามลุกจากทีน่ งั่ จนกว่ากรรมการผูค้ วบคุมการสอบจะได้เก็บกระดาษคาตอบแล้ว
หลังจากส่งกระดาษคาตอบแล้ว ต้องออกจากห้องสอบทันที และไม่กระทาการใดๆ เป็ นที่
รบกวนแก่นกั ศึกษาทีย่ งั สอบอยู่
1.16 มหาวิทยาลัยจะให้สญ
ั ญาณก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ซึ่งหัวหน้าตึกสอบจะประกาศ
เตือน เพื่อให้นกั ศึกษาตรวจทานและเตรียมส่งกระดาษคาตอบ หลังจากหมดเวลาสอบแล้ว ห้ามเขียน
คาตอบต่อไปอีก
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะต้องาูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคาตอบกระบวนวิชานัน้ ทางทะเบียน
เรียนาือเป็ นสอบตก
1.17 การสอบไล่ทุกครัง้ นักศึกษาจะต้องใช้กระดาษคาตอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
และเขี ย นชื่ อ นามสกุ ล รหัส ประจ าตัว พร้อ มชื่ อ กระบวนวิ ช าลงบนหัว กระดาษค าตอบ ส่ ว น
กระดาษคาตอบคาาามให้เขียนชือ่ สนามสกุล รหัสประจาตัว ลงบนหัวกระดาษคาาามแผ่นแรกเท่านัน้
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1.18 นักศึกษาที่เป็ นเจ้าหน้าที่ตารวจ นาอาวุธติดตัวมาในห้องสอบให้นาไปฝากไว้ที่กรรมการ
ควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝื นนาอาวุธติดไว้ที่ตวั ขณะทาการสอบ มหาวิทยาลัยาือว่ากระทาผิดวินยั
อย่างร้ายแรงและจะพิจารณาลงโทษสาานหนัก
1.19 นักศึกษาผูใ้ ดเคยาูกลงโทษบานกระทาผิดวินยั นักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไล่มาแล้ว และ
ได้กระทาผิดวินยั นักศึกษาเกี่ยวกับการสอบไล่อกี จะพิจารณาเพิ่มโทษอีกส่วนหนึ่ง า้าทุจริตในการสอบ
ไล่ 2 ครัง้ ขึ้นไป อาจพิจารณาลงโทษวินยั นักศึกษาโดยลบชือ่ จากทะเบียนนักศึกษา
1.20 นักศึกษาที่กระทาการฝ่ าฝื นข้อปฏิบตั ิในการสอบไล่ ซึ่งมีลกั ษณะร้ายแรง มหาวิทยาลัย
อาจจะพิจารณาลงโทษวินยั นักศึกษาโดยลบชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษา

จบนิติศาสตร์ ทาอะไรได้บา้ ง
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์สามาราประกอบอาชีพได้ดงั ต่อไปนี้
1. ภาครัฐ หรือราชการ
1.1 กระทรวงยุติธรรม
ต าแหน่ ง ผู พ้ ิพ ากษา ท าหน้า ที่ ใ นการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต่ า ง ๆ ในศาลที่ ส งั กัด อยู่ใ น
กระทรวง-ยุติธรรม คุณสมบัติทว่ั ไปสาหรับผูท้ ส่ี มัครสอบเป็ นผูพ้ ิพากษาคือ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และสอบไล่เนติบณ
ั ฑิต รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ิงานทางกฎหมายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
นอกจากนี้ยงั มีตาแหน่งงานอืน่ ๆ ในกระทรวงยุติธรรมทีร่ บั ผูท้ จี่ บการศึกษาทางนิติศาสตร์
อีกด้วย เช่น พนักงานคุมประพฤติ พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ พนักงานบังคับคดี เป็ นต้น
1.2 สานักอัยการสูงสุด
ตาแหน่งอัยการ ทาหน้าทีใ่ นการฟ้ องร้องดาเนินคดีผกู ้ ระทาผิดทางอาญาต่อศาล นอกจากนี้ยงั
เป็ นตัวแทนของรับ หรือเจ้าหน้าที่ของรับในการดาเนินคดีในศาล ตรวจสอบสัญญาที่กระทากับรับ และ
ให้ความเห็นทางกฎหมายที่รบั หรือหน่วยงานของรับได้สอบาามหรือปรึกษาในด้านกฎหมาย ฯลฯ
คุณสมบัติทวั่ ไปของผูส้ มัครสอบตาแหน่งพนักงานอัยการเหมือนกับตาแหน่งผูพ้ ิพากษา
1.3 กระทรวงมหาดไทย
ตาแหน่งนายตารวจสัญญาบัตร นอกจากรับผูท้ ี่สาเร็จจากโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน
แล้ว ยังเปิ ดรับผูจ้ บการศึกษาปริญญาตรีดา้ นกฎหมายเพื่ อปฏิ บตั ิหน้าที่ในสายสอบสวน และสาย
ปราบปราม
นอกจากนี้ยงั มีตาแหน่งงานอืน่ ๆ ในกระทรวงมหาดไทยอีก เช่น ปลัดอาเภอ พนักงานที่ดิน
นิติกร พัฒนากร เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ฯลฯ
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1.4 กระทรวงการคลัง
ตาแหน่ งนิติ ก ร นัก วิช าการ และเจ้า หน้า ที่ฝ่ ายต่า ง ๆ ในสัง กัด กระทรวงการคลัง เช่น
กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ฯลฯ
1.5 กระทรวงกลาโหม
ตาแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อัยการศาลทหาร นายทหารพระธรรมนูญ นายทหารเหล่าสารบรรณ และนายทหารการข่าว หรือเหล่าอืน่ ทีท่ างราชการทหารต้องการ
1.6 กระทรวงทบวงกรมอืน่ ๆ
ตาแหน่งต่าง ๆ ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ สาหรับผูท้ ่จี บการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน
กฎหมาย มี ห ลายต าแหน่ ง เช่ น อาจารย์ม หาวิ ท ยาลัย ปั จ จุ บ ัน ส่ ว นใหญ่ ร ับ ระดับ ปริ ญ ญาโท
นัก วิช าการ-ศึ ก ษา เจ้า หน้า ที่ บ ริห ารทัว่ ไป นิ ติ ก ร เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารงานบุ ค คล เจ้า หน้า ที่ธุ ร การ
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
2. ภาครัฐวิสาหกิจ
ผูจ้ บปริญญาตรีทางกฎหมายสามาราปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรับวิสาหกิจได้ทกุ หน่วยงาน
ในตาแหน่งต่าง ๆ เช่น นิติกร เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกฎหมาย ฯลฯ
3. ภาคเอกชน
ผูจ้ บปริญญาตรีทางกฎหมายสามาราทางานในภาคเอกชนได้เกือบทุกประเภท เช่น เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบุคคล เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกฎหมาย พนักงานเร่งรัดหนี้สิน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเอกชน
หรือหากต้องการจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามาราประกอบอาชีพเป็ น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
ฯลฯ
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แนวทางการศึกษาต่อ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเป็ นนิติศาสตรบัณฑิตแล้ว สนใจจะศึกษาต่อทางกฎหมาย อาทิเช่น
ปริญญาโท, เนติบณ
ั ฑิต, หรืออบรมวิชาว่าความ
เนติบณั ฑิต
หลักสูตรการเรียนการสอนของเนติบณ
ั ฑิต มีดงั นี้
ภาคหนึง่
กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 10 ข้อ
กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 10 ข้อ
- กฎหมายอาญา
- ทรัพย์ - ทีด่ ิน
- กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาล
- นิติกรรม - สัญญา
แรงงาน
- กฎหมายภาษีอากร
- หนี้
- กฎหมายรับธรรมนูญ
- ละเมิด
- กฎหมายปกครอง
- ซื้อขาย - เช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
- ยืม - คา้ ประกัน - จานา - จานอง
- ตัวแทน - ประกันภัย - ตัว๋ เงิน - บัญชี
เดินสะพัด
- หุน้ ส่วน - บริษทั
- ครอบครัว - มรดก
- กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ภาคสอง
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 10 ข้อ กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพจิ ารณาแพ่ง 10 ข้อ
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
- กฎหมายล้มละลาย
- กฎหมายลักษณะพยานหลักบาน
- กฎหมายฟื้ นฟูกิจการ
- ว่าความ การาามพยานและการจัดทาเอกสาร
- ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ทางกฎหมาย
- ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
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การบรรยาย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา จัดให้มีการบรรยายในแต่ละ
ภาคการศึกษาของการศึกษาเป็ น ภาคปกติ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ของวันจันทร์ าึง วัน
ศุกร์ และภาคค่า ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. ของวันจันทร์าึงวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา
08.00-17.00 น. และการบรรยายภาคทบทวนในแต่ละภาคการศึกษาของทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา
08.00-17.00 น. โดยมีการา่ายทอดสดภาพและเสียงการบรรยายภาคคา่ และภาคทบทวนไปยังศูนย์
ต่างจังหวัดด้วย
อบรมวิชาว่าความ
การฝึ กอบรมวิชาว่าแห่งสภาทนายความ แบ่งออกเป็ น
ตัว๋ รุ่น
1. ภาคทฤษฎี -- สอบภาคทฤษฎีผา่ น จึงสอบภาคปฏิบตั ิ
2. ภาคปฏิบตั ิ -- การสอบภาคปฏิบตั ิ ต้องเข้ารับการฝึ กอบรมกับ
สานักงานทนายความ หรือจะเลือกฝึ กกับสภาทนายความก็ได้ ระยะเวลา 6 เดือน แล้วให้หวั หน้า
สานักงานทนายความเซ็นรับรองให้คะแนน แล้วจึงเข้าสอบภาคปฏิบตั ิ
ตัว๋ ปี -- เวลาในการฝึ กอบรม ๑ ปี แล้วให้หวั หน้าสานักงานทนายความรับรอง แล้วไปขึ้น
ทะเบียนสอบกับสภาทนายความ

รวมเว็บไซต์ดา้ นกฎหมาย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชือ่ เว็บ
กระทรวงยุติธรรม
เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย
เนติบณ
ั ฑิตสภาฯ
รวมกฎหมายทุกฉบับ
รวมกฎหมายสรรพสามิต
วุฒิสภา
ศาลฎีกา
ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
ศาลปกครองกลาง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลยุติธรรม

ที่อยู่ของเว็บไซต์
http://www.moj.go.th
http://www.pub-law.net
http://www.thethaibar.or.th
http://www.kodmhai.com
http://www.excise.go.th
http://www.senate.go.th
http://www.supremecourt.or.th
http://www.ipitc.coj.go.th
http://www.admincourt.go.th
https://civilbsc.coj.go.th
http://www.coj.go.th
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12
13
14
15
16

ศาลรับธรรมนูญ
ศาลล้มละลายกลาง
สภาทนายความฯ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานอัยการสูงสุด

http://www.constitutionalcourt.or.th
http://www.cbc.coj.go.th
http://www.lawyerscouncil.or.th
http://www.krisdika.go.th
http://www.ago.go.th
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สานักพิมพ์

อาคาร สวป.
อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะนิติศาสตร์
อาคารเวียงคา (VKB)
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