
แนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ 

 การเรียนการศึกษาวชิานิติศาสตร์ในปัจจุบนันบัวา่มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากความรู้วชิา

นิติศาสตร์หรือเรียกกนัสั้นๆวา่  “ กฎหมาย ” เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประวนัตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การแจง้

เกิดหรือการแจง้วา่มีคนตายกฎหมายก็มีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  นอกจากนั้นแลว้เร่ืองสิทธิและเสรีภาพ

เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากอีกเร่ืองหน่ึง  เพราะเหตุวา่ในปัจจุบนัน้ีจะพบวา่มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของผูอ่ื้นมากข้ึนไม่วา่จะเป็นประชาชนทัว่ไปละเมิดสิทธิดว้ยกนัเอง เช่น การฆ่า  การข่มขืน การท าร้าย

ร่างกาย เป็นตน้ หรือเป็นกรณีท่ีองคก์รของรัฐ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองละเมิดสิทธิของ

ประชาชน เช่น  ต ารวจจบัประชาชนซ่ึงไม่ไดก้ระท าความผดิ  เป็นตน้  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูต้อ้งการท่ีจะเรียน

กฎหมายเพื่อท่ีจะใหรู้้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองวา่ตนเองสามารถท าอะไรไดห้รือท าไม่ไดใ้นสังคม  

เจา้หนา้ท่ีของรัฐเม่ือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดห้รือไม่แลว้ถา้มีการละเมิดผลท่ีเกิดตามมาจะ

เป็นอยา่งไรประกอบกบัส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีมีผูส้นใจเรียนกฎหมายก็คือตอ้งการประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่วา่

จะเป็น ผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ  นิติกร  อาจารย ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย  พนกังานฝ่ายปกครอง  ต ารวจ  

ฯลฯ ซ่ึงการประกอบวชิาชีพเป็นนกักฎหมายไดต้อ้งมีการศึกษากฎหมายจนมีความความรู้ ความช านาญ

เพื่อท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพในอนาคตได ้                                    

แหล่งการศึกษาหรือสถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนมีทั้งใน

ระดบัวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัก็นบัวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัเพราะสถานท่ีแต่ละแห่งนั้นมีการเรียนการสอนท่ี

แตกต่างกนัไป แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีเรียนเหมือนกนัทุก

มหาวทิยาลยัและไม่สามารถปฏิเสธไดก้็คือการเรียน  “ กฎหมาย ”  มหาวทิยาลยัท่ีมีผูส้นใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ

ในสาขาวชิากฎหมายในปัจจุบนัน้ีจะพบวา่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนมีทั้งมหาวทิยาลยัเปิดและมหาวทิยาลยัปิด  

มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชน  ซ่ึงต่างกบัในอดีตท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น  มหาวทิยาลยัท่ีมีผู ้

ตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศไทยไดแ้ก่  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ก่อนท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาการเตรียมตวัเรียนกฎหมายและการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ผูเ้ขียนขอแนะน าตวัก่อนวา่ผูเ้ขียนช่ือ วา่ท่ีร้อยตรี ดุษฎี  ไทยค า  จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวทิยา พุทธมณฑล  ปีการศึกษา 



2550  และหลงัจากนั้นไดเ้ขา้ศึกษาต่อท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึง

การเตรียมตวัในการศึกษาและการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ดงัจะกล่าว

ต่อไป 

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นคณะท่ีเก่าแก่และทรงคุณค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ

ไทย คณะนิติศาสตร์มีประวติัความเป็นมายาวนาน รวมทั้งมีบทบาทท่ีส าคญัในทาง

การเมืองและการปกครองของประเทศไทยหลายคร้ัง นอกจากคณะนิติศาสตร์จะมี

ช่ือเสียงทั้งดา้นวชิาการกฎหมายอนัเป็นท่ีประจกัษแ์ก่บุคคลทัว่ไปแลว้ คณะนิติศาสตร์

ยงัเป็นองคก์รส าคญัท่ีใหบ้ริการสังคม อาทิ การใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่

ประชาชนและการใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ และยงัท า

หนา้ท่ีในการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีของนกัศึกษากฎหมายท่ีมีต่อสังคมไทย ดงัค าขวญัท่ีวา่  “ฉนัรัก

ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนใหฉ้นัรักประชาชน” 

ในดา้นการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ไดจ้ดัใหมี้การศึกษาและ

คน้ควา้ในสาขาวชิานิติศาสตร์โดยเป็นการศึกษาชั้นสูงเพื่อเสริมสร้างใหมี้

วฒันธรรมในประเทศไทย  มีการอบรมนกัศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถ

ในดา้นกฎหมายใหส้ามารถเขา้ใจกฎหมาย วิเคราะห์กฎหมายและเสนอ

ความเห็น ในทางกฎหมายได ้ อบรมนกัศึกษาใหมี้คุณภาพจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพกฎหมายเพื่อ

ความยติุธรรมและเพื่อประโยชน์แก่สังคม  อบรมนกัศึกษาใหมี้ความพร้อมท่ีจะประกอบวชิาชีพในสังคม

พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองทั้งในดา้นความรู้ความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีความเขา้ใจปัญหา

และเห็นใจเพื่อนมนุษย ์  นอกจากผลิตนกักฎหมายใหมี้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายแลว้ นกักฎหมาย

ยงัจะตอ้งประพฤติตนอยูใ่นกรอบจรรยาบรรณ มีความหนกัแน่น มัน่คง มีความส านึกทางสังคมและ

รับผดิชอบในวชิาชีพนกักฎหมาย 

ส าหรับคุณสมบติัของผูท่ี้ตอ้งการเรียนกฎหมายนั้น  เช่น เป็นผูท่ี้มีจิตใจรักความยติุธรรม  รัก

ความถูกตอ้ง  เป็นผูท่ี้มีเหตุมีผล  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัส่วนหน่ึงของการเป็นนกักฎหมายท่ีดี  แต่อยา่งไรก็ตามส่ิง

เหล่าน้ีจะถูกปลูกฝังและถูกอบรมบ่มเพาะจากการเขา้มาเป็นนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นผูท่ี้มีความคิด

เป็นนกักฎหมาย ( legal  mind)   เม่ือเขา้มาเรียนกฎหมายแลว้จะพบวา่ท าไมเร่ืองน้ีกฎหมายตดัสินแบบน้ี  

ท าไมเร่ืองนั้นกฎหมายตดัสินแบบนั้นซ่ึงไม่ยติุธรรมเอาเสียเลยซ่ึงเราจะพบวา่มนัเป็น “ ความยติุธรรมตาม



กฎหมาย”  ดงันั้นแมใ้นบางเร่ืองกฎหมายจะไม่ยติุธรรม แต่ในฐานะท่ีเราเป็นนกักฎหมายเราก็ตอ้งใช้

กฎหมายใหเ้กิดความยติุธรรมมากท่ีสุด   

 การรับสมัครและแนวทางการรับเข้าศึกษา 

 การรับเขา้ศึกษาโดยผา่นการคดัเลือกกลาง (Admissions)  เป็นไปตาม

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

 การรับเขา้ศึกษาโดยมหาวทิยาลยัคดัเลือกเอง (สอบตรง) 

ศูนย์รังสิต 

โครงการรับตรง (ทัว่ประเทศ)            300 คน 

 Admission (ทัว่ประเทศ)                   200 คน  

โครงการนกัเรียนดีจากชนบท            30 คน 

โครงการนกัเรียนเรียนดีในเขตเมือง                               5 คน  

โครงการนกัเรียนผูมี้ความสามารถดีเด่นในการกีฬา      20 คน 

โครงการนกัเรียนผูพ้ิการ                                                2 คน 

โครงการส่งเสริมนกัเรียนเรียนดีภาคกลาง                     1 คน 

โครงการมหาดไทย                                                        1 คน 

รวม                                                                               559 คน 

ศูนย์ล าปาง 

 โครงการรับตรง ( (เฉพาะ 17 จงัหวดัในภาคเหนือ)          120 คน  

 Admission (ทัว่ประเทศ)                                                    80 คน 

 รวม                                                                                   200 คน



หลกัสูตร 

ในระดบัปริญญาตรีจะเป็นหลกัสูตรหลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต 

แบ่งออกเป็นประเภท  คือ  ปริญญาตรี  ภาคปกติ   และภาคบณัฑิต        

ภาคปกติก็คือจะเรียกบุคคลท่ีเขา้ศึกษาหลงัจากจบมธัยมศึกษาตอนปลาย

แลว้  ส่วนภาคบณัฑิตจะเป็นพวกท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีใน

สาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขานิติศาสตร์มาแลว้และมาศึกษาต่อท่ีคณะนิติศาสตร์ 

 นอกจากนั้นการศึกษาในภาคปกติจะมีการศึกษาในภาคฤดูร้อนซ่ึงจะเร่ิมเรียนประมาณปลายเดือน

มีนาคม  ส าหรับการศึกษาในภาคฤดูร้อนนั้นจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือกรณีแรกเป็นการลงทะเบียนสอบส าหรับ

ส าหรับผูท่ี้สอบไม่ผา่นในภาคการเรียนท่ี  1 หรือ 2  ส่วนกรณีท่ี 2 ก็คือเป็นการลงทะเบียนเรียนส าหรับผูท่ี้

ตอ้งการเรียนวชิาเลือกเพื่อเก็บหน่วยกิตส าหรับวชิาโทหรือวชิาเลือกเสรี   

 ระยะเวลาศึกษา   

 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ จะมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  ส่วนภาคบณัฑิตจะมีระยะเวลา

การศึกษา 3 ปี   

 สถานทีศึ่กษา                                                                                                                        

ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แบ่งการเรียนการสอน

ออกเป็น 4 ศูนยคื์อ  ท่าพระจนัทร์  ศูนยรั์งสิต  ศูนยล์  าปาง  และ

ศูนยพ์ทัยา   การศึกษาในคณะนิติศาสตร์ส าหรับภาคปกติ จะศึกษาท่ีศูนยรั์งสิตตลอดระยะเวลา 4 ปี  ส าหรับ

ภาคบณัฑิตและการศึกษาภาคฤดูร้อนจะศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์ 

โครงการรับตรง 

กฎหมายและนกักฎหมายมีส่วนส าคญัในการมีบทบาทในการสร้าง

ความยติุธรรม และความเป็นธรรมในสังคมตลอดจนการพฒันาประเทศชาติ 

นอกจากการมีนกักฎหมายท่ีดี จะตอ้งมีนกักฎหมายท่ีดีทั้งคุณวฒิุ และ

จริยธรรมมีวญิญาณของนกักฎหมาย การท่ีจะคน้หานกักฎหมายท่ีวา่น้ี

จะตอ้งปลุกป้ันกนัตั้งแต่การคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมและใหบุ้คคลท่ีเหมาะสมมีโอกาสท่ีจะเขา้มาเรียนมา



ศึกษากฎหมาย ในคณะนิติศาสตร์  จึงไดจ้ดัตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาวชิานิติศาสตร์ข้ึนเม่ือปีการศึกษา 

2539 จนถึงปัจจุบนั เพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์โดยตรง 

           วธีิการคัดเลอืกโดยการรับตรง 

1.  จะคดัเลือกนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนชั้น ม.6 สายสามญัท่ีสนใจและตั้งใจท่ีจะเลือกเรียน

นิติศาสตร์เป็นล าดบัแรก 

2.  นกัเรียนท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะนิติศาสตร์จะตอ้งผา่นการสอบ

ขอ้เขียน และสัมภาษณ์ 

3.  เม่ือไดรั้บการคดัเลือกและแสดงความจ านงเขา้ศึกษาแลว้จะตดัสิทธิการสอบ 

Admission ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

        คุณสมบัติของผู้สมัครสอบโครงการรับตรง 
1.  ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั 

2.  ผูส้มคัรตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา 

ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

3.  ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท่ี้รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ศึกษาวชิา

กฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

         เกณฑ์การคัดเลอืกโดยการรับตรง 
    องคป์ระกอบวชิาและค่าน ้ าหนกัแต่ละวชิาท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือก (สอบขอ้เขียน) รวม 100 คะแนน ดงัน้ี 

1.  วชิาความถนดัเชิงวชิาการ (Scholastic Aptitude Test-SAT) (20 คะแนน) 

2.  วชิาภาษาองักฤษ (20 คะแนน) 

3.  วชิาเฉพาะ (60 คะแนน) 

     - วชิาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย (10 คะแนน) 

     - วชิาความสามารถในการใชเ้หตุผลทางกฎหมาย (30 คะแนน) 

      - วชิายอ่ความ (10 คะแนน) 

      - วชิาเรียงความ (10 คะแนน) 

 



ระบบ Admission 

การรับเขา้ศึกษาโดยผา่นการคดัเลือกกลาง (Admissions) จ านวน 280 คน เป็นไปตามประกาศของ

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะนิติศาสตร์มีรูปแบบการคดัเลือกดงัน้ี 

ศูนย์รังสิต 

พื้นฐานวทิยาศาสตร์จ านวน                                        110 คน 

พื้นฐานศิลปะศาสตร์จ านวน                                        45 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาฝร่ังเศสจ านวน           15 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาเยอรมนัจ านวน           15 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาจีนจ านวน                   15 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน               15 คน  

ศูนย์ล าปาง 

พื้นฐานวทิยาศาสตร์จ านวน                                                    45 คน 

พื้นฐานศิลปะศาสตร์จ านวน                                                   20 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาฝร่ังเศสจ านวน                       5 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาเยอรมนัจ านวน                       5 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาจีนจ านวน                               5 คน 

รูปแบบท่ี 2 เลือกสอบวชิาภาษาญ่ีปุ่นจ านวน                            5 คน 

 ปัจจุบนัมีการวดัผลโดยการสอบ GAT – PAT  หรือถา้หากวา่ในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลง

หลกัเกณฑห์รือวธีิการในการวดัผลในส่วนของการรับเขา้ศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ก็ขอใหผู้อ่้านไดท้  าความ

เขา้ใจวธีิการวดัผลนั้นๆอยา่งละเอียดและรอบคอบวา่จะตอ้งใชค้ะแนนในรายวชิาใดมาคิดค านวนและ



จะตอ้งสอบในวชิาใดบา้ง  เพราะมิฉะนั้นแลว้ก็จะเสียโอกาสในการเรียนในคณะและมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการ

ไปอยา่งน่าเสียดาย 

 ปริญญาตรี ภาคปกติ 

   การลงทะเบียนเรียน     การเรียนในคณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะใชว้ธีิการจดทะเบียนเรียนแบบ

วธีิการท่ีเรียกวา่ “ ขอโควตา”  เช่น การเรียนวชิาความรู้

พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายและระบบกฎหมายมีอาจารยส์อนทั้งหมด  3 หอ้งหรือ 3 section   แต่ละหอ้ง

อาจารยท่ี์สอนจะไม่ใช่คนเดียวกนั  การจองโควตาก็คือตอ้งเลือกห้องท่ีเราอยากเรียน 3 อนัดบัเรียงล าดบั 1 

ถึง 3 หลงัจากนั้นระบบจะท าการเลือกห้องใหเ้ราหากไดอ้นัดบัแรก  ก็อาจจะไดอ้นัดบั 2 หรือ 3  หากไม่ชอบ

ก็สามารถเปล่ียนหอ้งเรียนไดใ้นช่วงระยะเวลาเพิ่ม-ถอน   

 การสอนหรือการบรรยาย   การสอนในคณะนิติศาสตร์นอกจาก

การสอนโดยอาจารยป์ระจ าคณะแลว้  ทางคณะก็ไดมี้การเชิญอาจารยจ์าก

คณะอ่ืนหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัเช่น ผูพ้ิพากษา ตุลาการ  

อยัการ  ทนายความ  ท่ีปรึกษากฎหมาย  มาสอนในต าแหน่งท่ีเรียกวา่  “อาจารยพ์ิเศษ” 

 การเรียน   ส าหรับการเรียนจะไม่มีการเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน ใครจะเขา้เรียนหรือไม่ก็ได ้ ช่วงเวลา

เรียน อาจจะวา่งทั้งวนัหรือมีเรียนเพียงแค่คร่ึงเชา้หรือคร่ึงบ่าย  แต่วา่แมจ้ะมี

เวลาวา่งแต่ก็ตอ้งแบ่งเวลาการท ากิจกรรม  การอ่านหนงัสือใหมี้ความ

เหมาะสมเพราะวา่การเรียนกฎหมายตอ้งอ่านหนงัสือมากบางวชิาอาจจะตอ้ง

อ่าน 2 ถึง 3เล่มซ่ึงยงัไม่รวมตวับทกฎหมายท่ีเป็นมาตราท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ

อีก  หากไปเร่ิมอ่านช่วงใกลส้อบอาจท าให้อ่านไม่ทนัผลท่ีตามมาคืออาจจะท าขอ้สอบไม่ไดแ้ละอาจท าให้

สอบตกได ้ ในการเรียนกฎหมายมีค าถามเสมอวา่ตอ้งจ าเลขมาตราหรือไม่  ค  าตอบก็คือไม่จ  าเป็นแต่ถา้

สามารถจ าไดก้็จะดีเพราะจะท าท าใหเ้ราสามารถจ ารายละเอียดหรือเน้ือหาของมาตรานั้นไดดี้ข้ึน   

นอกจากนั้นการเขา้เรียนก็เป็นเร่ืองส าคญัเพราะวา่อาจารยก์็มกัจะน าส่ิงท่ีสอนในหอ้งเรียนไปออกขอ้สอบ 

เม่ือเขา้เรียนและอ่านหนงัสือประกอบไปดว้ยก็จะเพิ่มความเขา้ใจไดม้ากข้ึน  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็แลว้แต่วธีิการ

เรียนของแต่ละคนดว้ยวา่เรียนแบบไหนจะเขา้ใจไดม้ากกวา่  จะอ่านหนงัสืออยา่งเดียวแลว้ไปสอบ  หรือเขา้

เรียนและอ่านหนงัสือดว้ยแลว้ไปสอบ  หรือเขา้เรียนอยา่งเดียวแต่ไม่อ่านหนงัสือแลว้ไปสอบ  ซ่ึงแต่ละวธีิก็



สามารถท าใหส้อบผา่นไดอ้ยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้วา่แลว้แต่วธีิการเรียนของแต่ละคนดว้ยวา่เรียนแบบไหน

จะเขา้ใจไดม้ากกวา่   

หนงัสือท่ีใชเ้รียนจะไม่มีการจดัเตรียมใหเ้หมือนอยา่งมธัยมจะตอ้งซ้ือเองโดยทาง

คณะไดจ้ดัใหมี้ร้านจ าหน่ายหนงัสือไวบ้ริการนกัศึกษาดว้ย  นอกจากนั้นส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุดท่ีจะขาดเสียไม่ไดเ้ลยในการเรียนก็คือประมวลกฎหมาย 

วชิาท่ีเรียนนั้นแบ่งออกเป็น 

(ก)   วชิาพื้นฐานทัว่ไปเป็นวิชาพื้นฐานของมหาวทิยาลยัส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีจะตอ้งลงทะเบียน

เรียนเช่น หมวดมนุษยศาสตร์  หมวดสังคมศาสตร์  หมวดวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ 

หมวดภาษา                                                                                                                                                                      

(ข)   วชิาเฉพาะดา้น            

         ชั้นปีท่ี 1  ไดแ้ก่ วชิาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายและระบบกฎหมาย  กฎหมาย

ลกัษณะนิติกรรมสัญญา                                         

ชั้นปีท่ี 2  ไดแ้ก่  กฎหมายลกัษณะหน้ี  กฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงาน

นอกสั่ง ลาภมิควรได ้ กฎหมายลกัษณะทรัพย ์ กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป  กฎหมายอาญา : 

ภาคความผดิ  กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน้  เอกเทศสัญญา 1   เอกเทศสัญญา  กฎหมายลกัษณะ

ประกนัดว้ยบุคคลและทรัพย ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ระบบศาลและหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยวธีิ

พิจารณาคดี 

ชั้นปีท่ี 3  ไดแ้ก่  กฎหมายลกัษณะครอบครัว  กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วน-บริษทั  กฎหมาย

ลกัษณะตัว๋เงิน  กฎหมายปกครอง 1  กฎหมายปกครอง 2  กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  กฎหมายลกัษณะมรดก  กฎหมายลกัษณะประกนัภยั  กฎหมาย

ลกัษณะพยาน  กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 

ชั้นปีท่ี 4  ไดแ้ก่  กฎหมายแรงงาน  ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย  กฎหมายระหวา่ง

ประเทศแผนกคดีบุคคล  กฎหมายการคลงัและภาษีอากร  นิติปรัชญา   หลกัวชิาชีพนกั

กฎหมาย 



(ค)  วชิาโทหรือวชิาเลือกทางกฎหมายหรือวชิาเลือกเสรี  วิชาโทนั้นเป็นการเก็บหน่วยกิตวชิานอกคณะ

เช่น โทการเมืองการปกครอง  โทบริหารรัฐกิจ  ส่วนวชิาเลือกทางกฎหมายนั้นเป็นการศึกษาวชิาเลือกของ

คณะนิติศาสตร์เพื่อขอรับประกาศนียบตัรความรู้เฉพาะดา้นในสาขาใดสาขาหน่ึงใน 

4 สาขา ไดแ้ก่  สาขากฎหมายแพง่  สาขากฎหมายพาณิชยธุ์รกิจ  สาขากฎหมาย

มหาชน  สาขาวชิาชีพในกระบวนการยติุธรรม   

 การวดัผล   การเรียนกฎหมายจะไม่ใชว้ธีิวดัผลโดยท าขอ้สอบ

ตวัเลือกซ่ึงจะไม่สามารถวดัผลการวนิิจฉยัขอ้เทจ็จริง การใหเ้หตุผล  การใช ้       การตีความกฎหมายอนัเป็น

ส่วนส าคญัในการประกอบวิชาชีพไดเ้ลย ( ยกเวน้วชิาท่ีเป็นตวัเลือก )  การวดัผลส่วนใหญ่จะเป็นแบบ “ 

อตันยั ” หรือการเขียนตอบ   

ขอ้สอบจะมีทั้งหมด 5 ขอ้  100  คะแนน  เกณฑส์อบผา่นคือ  60  คะแนน แต่อาจมีบางวชิาท่ีจะให้

ท ารายงานดว้ย  เช่น คะแนนรายงาน  40 คะแนน เขียนตอบ 60 คะแนน  หรืออาจจะเป็นการท ารายงาน  

คะแนนเขา้ห้องเรียน  ท าการทดสอบยอ่ย (Quiz)  ก็ไดซ่ึ้งกรณีหลงัน้ีส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือกทั้งน้ีอยูท่ี่

ดุลพินิจของอาจารยผ์ูส้อน นอกจากนั้นการสอบของคณะนิติศาสตร์จะแตกต่างกบัการสอบของคณะอ่ืนๆ

ตรงท่ีเฉพาะวชิาของคณะไม่มีการสอบกลางภาค จะเป็นการสอบปลายภาคอยา่งเดียว 

ลกัษณะของขอ้สอบแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 

 (ก)  ขอ้สอบอุทาหรณ์หรือขอ้สอบตุก๊ตา  เช่น  นาย ก ใชปื้นยงินาย นาย ข นาย ก จะมีความผดิ

อาญาฐานใด เป็นตน้ 

(ข)  ขอ้สอบบรรยาย  เช่น  วตัถุแห่งหน้ี  คืออะไรจงอธิบาย 

(ค)  ขอ้สอบก่ึงบรรยายก่ึงอุทาหรณ์  เช่น   การกระท าโดยประมาท  หมายความวา่อยา่งไร   นาย ก  

ขบัรถยนตใ์นตอนกลางคืนดว้ยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่โมงขณะนั้นมีฝนตกหนกัถนนล่ืนท าใหร้ถยนต์

ของนาย ก เสียหลกัพุง่ชนเด็กชายด าซ่ึงยนือยูบ่า้นจนเสียชีวติ ดงัน้ี การกระท าของนาย ก มีความผดิอาญา

ฐานประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตายหรือไม่จงอธิบาย  เป็นตน้  

การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หากนกัศึกษาคนใดท่ีสอบไม่ผา่นใน

รายวชิาใดก็ตอ้งสอบแกต้วัในภาคการศึกษาท่ี 3 หรือภาคฤดูร้อนซ่ึงจะไม่มีการเรียน



การสอนซ ้ าอีกในภาคน้ีแต่จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อสอบแกต้วั  หากยงัสอบไม่ผา่นอีกก็ตอ้งลงทะเบียน

เรียนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

 

การประกอบวชิาชีพ 

 เม่ือส าเร็จการศึกษานิติศาสตร์บณัฑิตแลว้  บณัฑิตแต่ละคนก็มีเป้าหมายท่ีจะประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายหรือจะท างานอยา่งอ่ืนซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป  บางคนก็อาจจะเรียนต่อเนติบณัฑิต บางคนก็

อาจจะเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศไทยหรือต่างประเทศซ่ึงก็แลว้แต่วา่แต่ละคนมี

เป้าหมายท่ีจะประกอบอาชีพอะไร     

 ผูพ้ิพากษา   หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัการสอบเป็นผูพ้ิพากษาก็ตอ้งเป็นไปตามท่ีศาลยติุธรรมหรือ

คณะกรรมการตุลาการก าหนดไว ้เช่น  ตอ้งสอบไดป้ริญญาตรีทางนิติศาสตร์และสอบได้

เนติบณัฑิตและตอ้งเป็นอยัการมาก่อน  หรือเป็นทนายความมาก่อน หรือเป็นเป็นอาจารย์

ในมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลไดใ้น website ของศาลยติุธรรม   

ตุลาการ    เช่นตุลาการศาลปกครอง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ซ่ึง

หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัการสอบเป็นตุลาการก็ตอ้งเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองก าหนดไวห้รือตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวต้ามล าดบั   

พนกังานอยัการ  ท าหนา้ท่ีเป็นทนายความใหรั้ฐหรือหน่วยงานของรัฐมีหนา้ท่ีสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง

ผูต้อ้งหาต่อศาลหลงัจากท่ีพนกังานสอบสวนไดส่้งสรุปส านวนคดีมาให ้ส่วนมาก

คดีท่ีพนกังานอยัการท าจะเป็นพวกคดีอาญา เช่น ฆ่าคนตาย  ท าร้ายร่างกาย  ยาเสพ

ติด ฯลฯ แต่พนกังานอยัการก็ฟ้องคดีแพง่ไดเ้ช่น คดีท่ีบุตรฟ้องบิดามารดา

พนกังานอยัการจะตอ้งฟ้องคดีแทนบุตรเพราะมีกฎหมายหา้มบุตรฟ้องบิดามารดา 

เป็นตน้ 

 ทนายความ  ท าหนา้ท่ีในการฟ้องคดีไม่วา่จะเป็น คดีแพง่ 

คดีอาญา คดีปกครอง คดีผูบ้ริโภค ฯลฯ  ซ่ึงขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมคดี 

การสอบขอ้เทจ็จริง  การฟ้องคดี จนถึงคดีส้ินสุดลงทนายความจะตอ้ง



ท างานอยา่งละเอียดและตอ้งรอบคอบมาก การท าผดิพลาดเพียงเล็กนอ้ยก็อาจส่งผลถึงการแพช้นะของคดีได ้

เช่น การฟ้องคดีถา้เขียนค าฟ้องไม่ถูกตอ้งศาลอาจไม่รับฟ้องไดต้อ้งมีทกัษะในการพดูในการเขียนค าฟ้อง

ค าใหก้าร การท่ีคดีจะชนะหรือไม่อยูท่ี่การท าคดีของทนายความดว้ย เพราะศาลไม่อาจรู้ขอ้เทจ็จริงทั้งหมด

ไดศ้าลมีหนา้ท่ีปรับบทกฎหมายกบัขอ้เทจ็จริงและตดัสินคดี  ซ่ึงขอ้เทจ็จริงศาลรู้ไดจ้ากค าฟ้อง ค าใหก้ารท่ี

น ามาสู่ศาลถา้ทนายความของคู่ความฝ่ายใดสืบพยานหรือด าเนินกระบวนพิจารณาต่างๆในศาลจนท าใหศ้าล

เช่ือไดว้า่พยานหลกัฐานของฝ่ายใดมีน ้าหนกัมากกวา่ศาลก็จะตดัสินใหฝ่้ายนั้นชนะคดี   

 การสอบเป็นทนายความท่ีเรียกกนัวา่ “สอบตัว๋ทนาย”  นัน่ก็คือบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบั

อนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ การสอบแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั สอบ

ปากเปล่า  อบรมมรรยาททนายความ  เม่ือสอบผา่นกระบวนการทั้งหมดแลว้ทางสภาทนายความก็จะออก

ใบอนุญาตเป็นทนายความให้ซ่ึงก็สามารถวา่ความได ้( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ website สภาทนายความ )   

อาจารย ์  การเป็นอาจารยส์อนกฎหมายมีทั้งอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัของ

เอกชน   ผูท่ี้ตอ้งการเป็นอาจารยจ์ะเป็นพวกท่ีไม่อยากประกอบวชิาชีพกฎหมาย   

ผูพ้ิพากษา อยัการ ทนายความ ฯลฯ แต่อยากใชค้วามรู้ทางกฎหมายสอนให้

นิสิตหรือนกัศึกษามีความเขา้ใจกฎหมายอยา่งถ่องแทแ้ละก็มีการน าค าพิพากษา

ศาลฎีกามาสอนมาวเิคราะห์วา่ตดัสินตรงตามหลกัหรือไม่ หรือท่านตดัสินผดิ

อยา่งไรแทท่ี้จริงแลว้ควรตดัสินอยา่งไรซ่ึงเป็นการสอนใหน้กัศึกษามี   legal mind  หรือมีความคิดส าหรับ

การเป็นนกักฎหมายซ่ึงผูเ้ป็นนกักฎหมายไม่ควรมองขา้ม  รายละเอียดการเปิดรับสมคัรอาจารยก์็เป็นไป

ตามท่ีแต่ละมหาวทิยาลยัก าหนด ซ่ึงรายละเอียดสามารถเขา้ไปดูไดท่ี้ website ของแต่ละมหาวทิยาลยั 

 นิติกร  เป็นบุคคลท่ีหนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

ร่างสัญญา  ตรวจสัญญา  ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ  ประสานงานกบัหน่วยงานทาง

กฎหมายภายนอกองคก์ร เช่น นิติกรศาล  นิติกรเทศบาล  นิติกรกรมราชทณัฑ ์ นิติกรกรมสรรพากร   เป็น

ตน้  ส าหรับการสอบเป็นนิติกรท่ีไม่ใช่นิติกรศาลก็ตอ้งสอบก.พ. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ website ของ

ส านกังานก.พ.   ส่วนนิติกรศาล  ศาลจะรับสมคัรเองหลกัเกณฑ ์วธีิการหรือคุณสมบติัต่างๆก็เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีศาลก าหนด    

 ท่ีปรึกษากฎหมาย ( lawfirm)  เป็นต าแหน่งท่ีท างานเก่ียวกบัเป็นท่ี

ปรึกษากฎหมายของบริษทัหรือหน่วยงานเอกชน  ส่วนมากจะใชค้วามรู้



เก่ียวกบั  กฎหมายหุน้ส่วน- บริษทั  กฎหมายการลงทุน กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  ท า

หนา้ท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นและการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้

ค  าปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั  ใหค้  าปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองการจด

ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการคา้ของเอกชน   การร่างสัญญาเป็นภาษาองักฤษ  การตรวจสัญญา  เป็น

ตน้  การเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ( lawfirm)  ตอ้งมีความรู้ทางภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี   การรับเขา้ท างานก็

อาจจะมีการสอบ (บางท่ี) หรือเป็นการสัมภาษณ์อยา่งเดียว ( รายละเอียดการรับสมคัร lawfirm ก็ตอ้งติดตาม

ใน website ของแต่ละบริษทั )      

 ต ารวจ    เช่น   พนกังานสอบสวน   ขั้นตอนเร่ิมตน้ของการน าคดีอาญาข้ึนสู่ศาลก็เร่ิมท่ีการท่ี

พนกังานสอบสวนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆและรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไดส้รุป

เป็นส านวนส่งใหก้บัพนกังานอยัการเพื่อใหพ้นกังานอยัการส่งฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล

พนกังานสอบสวนตอ้งการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีไดม้าและท าส านวนคดีอยา่ง

ถูกตอ้งและตอ้งมีความละเอียดรอบคอบมิเช่นนั้นแลว้หากพนกังานอยัการเห็นวา่

พยานหลกัฐานไม่หนกัแน่นเพียงพอก็อาจสั่งไม่ฟ้องผูต้อ้งหาได ้  ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสอบเป็นพนกังาน

สอบสวนก็ตอ้งเขา้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีกองการศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

การประกอบอาชีพอ่ืนๆ  เช่น  นายทหารพระธรรมนูญ  อยัการทหาร   

ทนายทหาร   ตุลาการศาลทหาร  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ เจา้พนกังานบงัคบัคดี  

เจา้พนกังานคดี(คดีผูบ้ริโภค)  พนกังานคดีปกครอง  เจา้หนา้ท่ี ป.ป.ท.  เจา้หนา้ท่ี ป.ป.ส.  เจา้หนา้ท่ีคดีพิเศษ     

( DSI)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)สมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) ฯลฯ  นอกจากนั้นอาชีพอ่ืนๆท่ีผูเ้ขียนไม่ได้

กล่าวถึงไวซ่ึ้งเป็นอาชีพท่ีไม่วา่จะเก่ียวขอ้งกบักฎหมายโดยตรงหรือไม่ก็ตามผูส้นใจสามารถสืบคน้ขอ้มูลได้

ตาม website  

 บทความแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์  ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน้ียงัไม่สมบูรณ์นกัแต่ผูเ้ขียนก็หวงัวา่

บทความฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน นกัศึกษาหรือบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อในคณะ

นิติศาสตร์ ซ่ึงไม่วา่ตอ้งการจะศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัใดก็ตามไม่มากก็นอ้ย  บทความฉบบัน้ีหากมีขอ้ผดิพลาด

หรือบกพร่องประการใดผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนก็ขอเป็นก าลงัใจใหผู้ท่ี้ตั้งใจ



และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ไดป้ระสบผลส าเร็จไดเ้ขา้ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์และใน

มหาวทิยาลยัท่ีใฝ่ฝันดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ความพยายามอยูท่ี่ไหน  ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่ ”   และน าความรู้ท่ีได้

ศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัน าไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพหรืออาชีพท่ีแมว้า่จะไม่เก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายโดยตรงก็ตามโดยอยูบ่นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของนกักฎหมายรวมไปถึงค านึงถึง

ความถูกตอ้งและความยติุธรรมประกอบกบัตวับทกฎหมายดว้ยแลว้ผูเ้ขียนเช่ือเป็นอยา่งยิง่วา่ผูน้ั้นยอ่ม

ประสบความส าเร็จในชีวติเป็นนกักฎหมายท่ีดี  เน่ืองจากนกักฎหมายเป็นวศิวกรสังคมเม่ือเป็นนกักฎหมายท่ี

ดีดว้ยแลว้ นกักฎหมายยอ่มจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนสังคมไดบ้นพื้นฐานแห่งความถูกตอ้งชอบธรรม  เม่ือ

ปัญหาถูกแกไ้ขความสงบสุขท่ีแทจ้ริงในสังคมก็ยอ่มจะเกิดข้ึน 

 

 

 

“ตราชูน้ีดูเท่ียง    บ่มิเอียงจริงไหมหือ 

                ขวาซา้ยเท่ากนัหรือ   รึจะหยอ่นอยูข่า้งไหน 

   เพง่ดูตราชูตั้ง    ขา้น้ียงัมิแน่ใจ 

   ท่ีเท่ียงนั้นเพียงใด   ท่ีวา่ไม่แค่ไหนกนั” 

      ...นายผ.ี.. 

   

   

   

 

                              

 



     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  

             

                                                                    

 

      



                        

                                              

 

                        

                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


