แนะแนวการศึกษาต่อคณะนิ ติศาสตร์
การเรี ยนการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ในปั จจุบนั นับว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความรู้วชิ า
นิติศาสตร์ หรื อเรี ยกกันสั้นๆว่า “ กฎหมาย ” เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประวันตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การแจ้ง
เกิดหรื อการแจ้งว่ามีคนตายกฎหมายก็มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นแล้วเรื่ องสิ ทธิ และเสรี ภาพ
เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากอีกเรื่ องหนึ่ง เพราะเหตุวา่ ในปั จจุบนั นี้ จะพบว่ามีการละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของผูอ้ ื่นมากขึ้นไม่วา่ จะเป็ นประชาชนทัว่ ไปละเมิดสิ ทธิ ดว้ ยกันเอง เช่น การฆ่า การข่มขืน การทาร้าย
ร่ างกาย เป็ นต้น หรื อเป็ นกรณี ที่องค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองละเมิดสิ ทธิของ
ประชาชน เช่น ตารวจจับประชาชนซึ่ งไม่ได้กระทาความผิด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีจึงมีผตู ้ อ้ งการที่จะเรี ยน
กฎหมายเพื่อที่จะให้รู้ถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของตนเองว่าตนเองสามารถทาอะไรได้หรื อทาไม่ได้ในสังคม
เจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนได้หรื อไม่แล้วถ้ามีการละเมิดผลที่เกิดตามมาจะ
เป็ นอย่างไรประกอบกับสิ่ งสาคัญที่สุดที่มีผสู ้ นใจเรี ยนกฎหมายก็คือต้องการประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่วา่
จะเป็ น ผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร อาจารย์ ที่ปรึ กษากฎหมาย พนักงานฝ่ ายปกครอง ตารวจ
ฯลฯ ซึ่งการประกอบวิชาชีพเป็ นนักกฎหมายได้ตอ้ งมีการศึกษากฎหมายจนมีความความรู้ ความชานาญ
เพื่อที่จะนาความรู ้เหล่านั้นไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้
แหล่งการศึกษาหรื อสถาบันที่มีการเรี ยนการสอนมีท้ งั ใน
ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็นบั ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญเพราะสถานที่แต่ละแห่งนั้นมีการเรี ยนการสอนที่
แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามสิ่ งที่เรี ยนเหมือนกันทุก
มหาวิทยาลัยและไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือการเรี ยน “ กฎหมาย ” มหาวิทยาลัยที่มีผสู ้ นใจที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชากฎหมายในปั จจุบนั นี้จะพบว่ามีจานวนเพิ่มมากขึ้นมีท้ งั มหาวิทยาลัยเปิ ดและมหาวิทยาลัยปิ ด
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ งต่างกับในอดีตที่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น มหาวิทยาลัยที่มีผู้
ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศไทยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนที่จะเข้าสู่ เนื้อหาการเตรี ยมตัวเรี ยนกฎหมายและการเรี ยนการสอนในคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผเู้ ขียนขอแนะนาตัวก่อนว่าผูเ้ ขียนชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ดุษฎี ไทยคา จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล ปี การศึกษา

2550 และหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผูเ้ ขียนจะขอกล่าวถึง
การเตรี ยมตัวในการศึกษาและการเรี ยนการสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดงั จะกล่าว
ต่อไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นคณะที่เก่าแก่และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่ งในประเทศ
ไทย คณะนิติศาสตร์ มีประวัติความเป็ นมายาวนาน รวมทั้งมีบทบาทที่สาคัญในทาง
การเมืองและการปกครองของประเทศไทยหลายครั้ง นอกจากคณะนิติศาสตร์ จะมี
ชื่อเสี ยงทั้งด้านวิชาการกฎหมายอันเป็ นที่ประจักษ์แก่บุคคลทัว่ ไปแล้ว คณะนิติศาสตร์
ยังเป็ นองค์กรสาคัญที่ให้บริ การสังคม อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
ประชาชนและการให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น และยังทา
หน้าที่ในการปลูกฝังจิตสานึ กที่ดีของนักศึกษากฎหมายที่มีต่อสังคมไทย ดังคาขวัญที่วา่ “ฉันรัก
ธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉนั รักประชาชน”
ในด้านการเรี ยนการสอนคณะนิติศาสตร์ได้จดั ให้มีการศึกษาและ
ค้นคว้าในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยเป็ นการศึกษาชั้นสู งเพื่อเสริ มสร้างให้มี
วัฒนธรรมในประเทศไทย มีการอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านกฎหมายให้สามารถเข้าใจกฎหมาย วิเคราะห์กฎหมายและเสนอ
ความเห็น ในทางกฎหมายได้ อบรมนักศึกษาให้มีคุณภาพจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อ
ความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์แก่สังคม อบรมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพในสังคม
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู ้ความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีความเข้าใจปั ญหา
และเห็นใจเพื่อนมนุษย์ นอกจากผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแล้ว นักกฎหมาย
ยังจะต้องประพฤติตนอยูใ่ นกรอบจรรยาบรรณ มีความหนักแน่น มัน่ คง มีความสานึกทางสังคมและ
รับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย
สาหรับคุณสมบัติของผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนกฎหมายนั้น เช่น เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจรักความยุติธรรม รัก
ความถูกต้อง เป็ นผูท้ ี่มีเหตุมีผล ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของการเป็ นนักกฎหมายที่ดี แต่อย่างไรก็ตามสิ่ ง
เหล่านี้จะถูกปลูกฝังและถูกอบรมบ่มเพาะจากการเข้ามาเป็ นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้เป็ นผูท้ ี่มีความคิด
เป็ นนักกฎหมาย ( legal mind) เมื่อเข้ามาเรี ยนกฎหมายแล้วจะพบว่าทาไมเรื่ องนี้กฎหมายตัดสิ นแบบนี้
ทาไมเรื่ องนั้นกฎหมายตัดสิ นแบบนั้นซึ่ งไม่ยตุ ิธรรมเอาเสี ยเลยซึ่ งเราจะพบว่ามันเป็ น “ ความยุติธรรมตาม

กฎหมาย” ดังนั้นแม้ในบางเรื่ องกฎหมายจะไม่ยตุ ิธรรม แต่ในฐานะที่เราเป็ นนักกฎหมายเราก็ตอ้ งใช้
กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด

การรับสมัครและแนวทางการรับเข้ าศึกษา


การรับเข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกกลาง (Admissions) เป็ นไปตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)



การรับเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง (สอบตรง)

ศูนย์ รังสิ ต
โครงการรับตรง (ทัว่ ประเทศ)

300 คน

Admission (ทัว่ ประเทศ)

200 คน

โครงการนักเรี ยนดีจากชนบท

30 คน

โครงการนักเรี ยนเรี ยนดีในเขตเมือง

5 คน

โครงการนักเรี ยนผูม้ ีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

20 คน

โครงการนักเรี ยนผูพ้ ิการ

2 คน

โครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนเรี ยนดีภาคกลาง

1 คน

โครงการมหาดไทย

1 คน

รวม

559 คน

ศูนย์ ลาปาง
โครงการรับตรง ( (เฉพาะ 17 จังหวัดในภาคเหนือ)

120 คน

Admission (ทัว่ ประเทศ)

80 คน

รวม

200 คน

หลักสู ตร
ในระดับปริ ญญาตรี จะเป็ นหลักสู ตรหลักสู ตรนิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
แบ่งออกเป็ นประเภท คือ ปริ ญญาตรี ภาคปกติ และภาคบัณฑิต
ภาคปกติก็คือจะเรี ยกบุคคลที่เข้าศึกษาหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
แล้ว ส่ วนภาคบัณฑิตจะเป็ นพวกที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน
สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์ มาแล้วและมาศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์
นอกจากนั้นการศึกษาในภาคปกติจะมีการศึกษาในภาคฤดูร้อนซึ่ งจะเริ่ มเรี ยนประมาณปลายเดือน
มีนาคม สาหรับการศึกษาในภาคฤดูร้อนนั้นจะแบ่งเป็ น 2 กรณี คือกรณี แรกเป็ นการลงทะเบียนสอบสาหรับ
สาหรับผูท้ ี่สอบไม่ผา่ นในภาคการเรี ยนที่ 1 หรื อ 2 ส่ วนกรณี ที่ 2 ก็คือเป็ นการลงทะเบียนเรี ยนสาหรับผูท้ ี่
ต้องการเรี ยนวิชาเลือกเพื่อเก็บหน่วยกิตสาหรับวิชาโทหรื อวิชาเลือกเสรี
 ระยะเวลาศึกษา
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ จะมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ส่ วนภาคบัณฑิตจะมีระยะเวลา
การศึกษา 3 ปี
 สถานทีศ่ ึกษา
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งการเรี ยนการสอน
ออกเป็ น 4 ศูนย์คือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิ ต ศูนย์ลาปาง และ
ศูนย์พทั ยา การศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สาหรับภาคปกติ จะศึกษาที่ศูนย์รังสิ ตตลอดระยะเวลา 4 ปี สาหรับ
ภาคบัณฑิตและการศึกษาภาคฤดูร้อนจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการรับตรง
กฎหมายและนักกฎหมายมีส่วนสาคัญในการมีบทบาทในการสร้าง
ความยุติธรรม และความเป็ นธรรมในสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติ
นอกจากการมีนกั กฎหมายที่ดี จะต้องมีนกั กฎหมายที่ดีท้ งั คุณวุฒิ และ
จริ ยธรรมมีวญ
ิ ญาณของนักกฎหมาย การที่จะค้นหานักกฎหมายที่วา่ นี้
จะต้องปลุกปั้ นกันตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและให้บุคคลที่เหมาะสมมีโอกาสที่จะเข้ามาเรี ยนมา

ศึกษากฎหมาย ในคณะนิติศาสตร์ จึงได้จดั ตั้งโครงการส่ งเสริ มการศึกษาวิชานิ ติศาสตร์ ข้ ึนเมื่อปี การศึกษา
2539 จนถึงปั จจุบนั เพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ โดยตรง
วิธีการคัดเลือกโดยการรับตรง
1. จะคัดเลือกนักเรี ยนที่กาลังเรี ยนชั้น ม.6 สายสามัญที่สนใจและตั้งใจที่จะเลือกเรี ยน
นิติศาสตร์ เป็ นลาดับแรก
2. นักเรี ยนที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิ ติศาสตร์ จะต้องผ่านการสอบ
ข้อเขียน และสัมภาษณ์
3. เมื่อได้รับการคัดเลือกและแสดงความจานงเข้าศึกษาแล้วจะตัดสิ ทธิการสอบ
Admission ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบโครงการรับตรง
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
2. ผูส้ มัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ นั ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผูส้ มัครต้องเป็ นผูท้ ี่รักความเป็ นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชา
กฎหมายอย่างแท้จริ ง
เกณฑ์ การคัดเลือกโดยการรับตรง
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ าหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test-SAT) (20 คะแนน)
2. วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
3. วิชาเฉพาะ (60 คะแนน)
- วิชาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย (10 คะแนน)
- วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย (30 คะแนน)
- วิชาย่อความ (10 คะแนน)
- วิชาเรี ยงความ (10 คะแนน)

ระบบ Admission
การรับเข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกกลาง (Admissions) จานวน 280 คน เป็ นไปตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะนิติศาสตร์ มีรูปแบบการคัดเลือกดังนี้
ศูนย์ รังสิ ต
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จานวน

110 คน

พื้นฐานศิลปะศาสตร์ จานวน

45 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสจานวน

15 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมันจานวน

15 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีนจานวน

15 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นจานวน

15 คน

ศูนย์ ลาปาง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จานวน

45 คน

พื้นฐานศิลปะศาสตร์ จานวน

20 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสจานวน

5 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมันจานวน

5 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีนจานวน

5 คน

รู ปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นจานวน

5 คน

ปัจจุบนั มีการวัดผลโดยการสอบ GAT – PAT หรื อถ้าหากว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์หรื อวิธีการในการวัดผลในส่ วนของการรับเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ก็ขอให้ผอู ้ ่านได้ทาความ
เข้าใจวิธีการวัดผลนั้นๆอย่างละเอียดและรอบคอบว่าจะต้องใช้คะแนนในรายวิชาใดมาคิดคานวนและ

จะต้องสอบในวิชาใดบ้าง เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะเสี ยโอกาสในการเรี ยนในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการ
ไปอย่างน่าเสี ยดาย

ปริญญาตรี ภาคปกติ
 การลงทะเบียนเรี ยน การเรี ยนในคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะใช้วธิ ีการจดทะเบียนเรี ยนแบบ
วิธีการที่เรี ยกว่า “ ขอโควตา” เช่น การเรี ยนวิชาความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายมีอาจารย์สอนทั้งหมด 3 ห้องหรื อ 3 section แต่ละห้อง
อาจารย์ที่สอนจะไม่ใช่คนเดียวกัน การจองโควตาก็คือต้องเลือกห้องที่เราอยากเรี ยน 3 อันดับเรี ยงลาดับ 1
ถึง 3 หลังจากนั้นระบบจะทาการเลือกห้องให้เราหากได้อนั ดับแรก ก็อาจจะได้อนั ดับ 2 หรื อ 3 หากไม่ชอบ
ก็สามารถเปลี่ยนห้องเรี ยนได้ในช่วงระยะเวลาเพิ่ม-ถอน
 การสอนหรื อการบรรยาย การสอนในคณะนิติศาสตร์นอกจาก
การสอนโดยอาจารย์ประจาคณะแล้ว ทางคณะก็ได้มีการเชิญอาจารย์จาก
คณะอื่นหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเช่น ผูพ้ ิพากษา ตุลาการ
อัยการ ทนายความ ที่ปรึ กษากฎหมาย มาสอนในตาแหน่งที่เรี ยกว่า “อาจารย์พิเศษ”
 การเรี ยน สาหรับการเรี ยนจะไม่มีการเช็คชื่อเข้าห้องเรี ยน ใครจะเข้าเรี ยนหรื อไม่ก็ได้ ช่วงเวลา
เรี ยน อาจจะว่างทั้งวันหรื อมีเรี ยนเพียงแค่ครึ่ งเช้าหรื อครึ่ งบ่าย แต่วา่ แม้จะมี
เวลาว่างแต่ก็ตอ้ งแบ่งเวลาการทากิจกรรม การอ่านหนังสื อให้มีความ
เหมาะสมเพราะว่าการเรี ยนกฎหมายต้องอ่านหนังสื อมากบางวิชาอาจจะต้อง
อ่าน 2 ถึง 3เล่มซึ่ งยังไม่รวมตัวบทกฎหมายที่เป็ นมาตราที่จะต้องทาความเข้าใจ
อีก หากไปเริ่ มอ่านช่วงใกล้สอบอาจทาให้อ่านไม่ทนั ผลที่ตามมาคืออาจจะทาข้อสอบไม่ได้และอาจทาให้
สอบตกได้ ในการเรี ยนกฎหมายมีคาถามเสมอว่าต้องจาเลขมาตราหรื อไม่ คาตอบก็คือไม่จาเป็ นแต่ถา้
สามารถจาได้ก็จะดีเพราะจะทาทาให้เราสามารถจารายละเอียดหรื อเนื้ อหาของมาตรานั้นได้ดีข้ ึน
นอกจากนั้นการเข้าเรี ยนก็เป็ นเรื่ องสาคัญเพราะว่าอาจารย์ก็มกั จะนาสิ่ งที่สอนในห้องเรี ยนไปออกข้อสอบ
เมื่อเข้าเรี ยนและอ่านหนังสื อประกอบไปด้วยก็จะเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้น แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นก็แล้วแต่วธิ ี การ
เรี ยนของแต่ละคนด้วยว่าเรี ยนแบบไหนจะเข้าใจได้มากกว่า จะอ่านหนังสื ออย่างเดียวแล้วไปสอบ หรื อเข้า
เรี ยนและอ่านหนังสื อด้วยแล้วไปสอบ หรื อเข้าเรี ยนอย่างเดียวแต่ไม่อ่านหนังสื อแล้วไปสอบ ซึ่ งแต่ละวิธีก็

สามารถทาให้สอบผ่านได้อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าแล้วแต่วธิ ี การเรี ยนของแต่ละคนด้วยว่าเรี ยนแบบไหน
จะเข้าใจได้มากกว่า
หนังสื อที่ใช้เรี ยนจะไม่มีการจัดเตรี ยมให้เหมือนอย่างมัธยมจะต้องซื้ อเองโดยทาง
คณะได้จดั ให้มีร้านจาหน่ายหนังสื อไว้บริ การนักศึกษาด้วย นอกจากนั้นสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุดที่จะขาดเสี ยไม่ได้เลยในการเรี ยนก็คือประมวลกฎหมาย
วิชาที่เรี ยนนั้นแบ่งออกเป็ น
(ก) วิชาพื้นฐานทัว่ ไปเป็ นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่จะต้องลงทะเบียน
เรี ยนเช่น หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์
หมวดภาษา
(ข) วิชาเฉพาะด้าน
ชั้นปี ที่ 1 ได้แก่ วิชาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย กฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมสัญญา
ชั้นปี ที่ 2 ได้แก่ กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง ลาภมิควรได้ กฎหมายลักษณะทรัพย์ กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป กฎหมายอาญา :
ภาคความผิด กฎหมายมหาชนเบื้องต้น เอกเทศสัญญา 1 เอกเทศสัญญา กฎหมายลักษณะ
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบบศาลและหลักทัว่ ไปว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดี
ชั้นปี ที่ 3 ได้แก่ กฎหมายลักษณะครอบครัว กฎหมายลักษณะหุ น้ ส่ วน-บริ ษทั กฎหมาย
ลักษณะตัว๋ เงิน กฎหมายปกครอง 1 กฎหมายปกครอง 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายลักษณะประกันภัย กฎหมาย
ลักษณะพยาน กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ชั้นปี ที่ 4 ได้แก่ กฎหมายแรงงาน ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายการคลังและภาษีอากร นิติปรัชญา หลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย

(ค) วิชาโทหรื อวิชาเลือกทางกฎหมายหรื อวิชาเลือกเสรี วิชาโทนั้นเป็ นการเก็บหน่วยกิตวิชานอกคณะ
เช่น โทการเมืองการปกครอง โทบริ หารรัฐกิจ ส่ วนวิชาเลือกทางกฎหมายนั้นเป็ นการศึกษาวิชาเลือกของ
คณะนิติศาสตร์ เพื่อขอรับประกาศนียบัตรความรู้เฉพาะด้านในสาขาใดสาขาหนึ่งใน
4 สาขา ได้แก่ สาขากฎหมายแพ่ง สาขากฎหมายพาณิ ชย์ธุรกิจ สาขากฎหมาย
มหาชน สาขาวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม


การวัดผล การเรี ยนกฎหมายจะไม่ใช้วธิ ี วดั ผลโดยทาข้อสอบ

ตัวเลือกซึ่ งจะไม่สามารถวัดผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริ ง การให้เหตุผล การใช้

การตีความกฎหมายอันเป็ น

ส่ วนสาคัญในการประกอบวิชาชีพได้เลย ( ยกเว้นวิชาที่เป็ นตัวเลือก ) การวัดผลส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ “
อัตนัย ” หรื อการเขียนตอบ
ข้อสอบจะมีท้ งั หมด 5 ข้อ 100 คะแนน เกณฑ์สอบผ่านคือ 60 คะแนน แต่อาจมีบางวิชาที่จะให้
ทารายงานด้วย เช่น คะแนนรายงาน 40 คะแนน เขียนตอบ 60 คะแนน หรื ออาจจะเป็ นการทารายงาน
คะแนนเข้าห้องเรี ยน ทาการทดสอบย่อย (Quiz) ก็ได้ซ่ ึ งกรณี หลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นวิชาเลือกทั้งนี้อยูท่ ี่
ดุลพินิจของอาจารย์ผสู้ อน นอกจากนั้นการสอบของคณะนิติศาสตร์ จะแตกต่างกับการสอบของคณะอื่นๆ
ตรงที่เฉพาะวิชาของคณะไม่มีการสอบกลางภาค จะเป็ นการสอบปลายภาคอย่างเดียว
ลักษณะของข้อสอบแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะได้แก่
(ก) ข้อสอบอุทาหรณ์หรื อข้อสอบตุก๊ ตา เช่น นาย ก ใช้ปืนยิงนาย นาย ข นาย ก จะมีความผิด
อาญาฐานใด เป็ นต้น
(ข) ข้อสอบบรรยาย เช่น วัตถุแห่งหนี้ คืออะไรจงอธิ บาย
(ค) ข้อสอบกึ่งบรรยายกึ่งอุทาหรณ์ เช่น การกระทาโดยประมาท หมายความว่าอย่างไร นาย ก
ขับรถยนต์ในตอนกลางคืนด้วยความเร็ ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงขณะนั้นมีฝนตกหนักถนนลื่นทาให้รถยนต์
ของนาย ก เสี ยหลักพุง่ ชนเด็กชายดาซึ่ งยืนอยูบ่ า้ นจนเสี ยชีวติ ดังนี้ การกระทาของนาย ก มีความผิดอาญา
ฐานประมาทเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตายหรื อไม่จงอธิ บาย เป็ นต้น
การเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา หากนักศึกษาคนใดที่สอบไม่ผา่ นใน
รายวิชาใดก็ตอ้ งสอบแก้ตวั ในภาคการศึกษาที่ 3 หรื อภาคฤดูร้อนซึ่งจะไม่มีการเรี ยน

การสอนซ้ าอีกในภาคนี้แต่จะเป็ นการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตวั หากยังสอบไม่ผา่ นอีกก็ตอ้ งลงทะเบียน
เรี ยนใหม่ในปี การศึกษาต่อไป

การประกอบวิชาชีพ
เมื่อสาเร็ จการศึกษานิติศาสตร์บณั ฑิตแล้ว บัณฑิตแต่ละคนก็มีเป้ าหมายที่จะประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมายหรื อจะทางานอย่างอื่นซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป บางคนก็อาจจะเรี ยนต่อเนติบณั ฑิต บางคนก็
อาจจะเรี ยนต่อปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในประเทศไทยหรื อต่างประเทศซึ่ งก็แล้วแต่วา่ แต่ละคนมี
เป้ าหมายที่จะประกอบอาชีพอะไร
ผูพ้ ิพากษา หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสอบเป็ นผูพ้ ิพากษาก็ตอ้ งเป็ นไปตามที่ศาลยุติธรรมหรื อ
คณะกรรมการตุลาการกาหนดไว้ เช่น ต้องสอบได้ปริ ญญาตรี ทางนิ ติศาสตร์ และสอบได้
เนติบณั ฑิตและต้องเป็ นอัยการมาก่อน หรื อเป็ นทนายความมาก่อน หรื อเป็ นเป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นต้นซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ใน website ของศาลยุติธรรม
ตุลาการ เช่นตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ ง
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสอบเป็ นตุลาการก็ตอ้ งเป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองกาหนดไว้หรื อตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ตามลาดับ
พนักงานอัยการ ทาหน้าที่เป็ นทนายความให้รัฐหรื อหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สั่งฟ้ องหรื อไม่ฟ้อง
ผูต้ อ้ งหาต่อศาลหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ส่งสรุ ปสานวนคดีมาให้ ส่ วนมาก
คดีที่พนักงานอัยการทาจะเป็ นพวกคดีอาญา เช่น ฆ่าคนตาย ทาร้ายร่ างกาย ยาเสพ
ติด ฯลฯ แต่พนักงานอัยการก็ฟ้องคดีแพ่งได้เช่น คดีที่บุตรฟ้ องบิดามารดา
พนักงานอัยการจะต้องฟ้ องคดีแทนบุตรเพราะมีกฎหมายห้ามบุตรฟ้ องบิดามารดา
เป็ นต้น
ทนายความ ทาหน้าที่ในการฟ้ องคดีไม่วา่ จะเป็ น คดีแพ่ง
คดีอาญา คดีปกครอง คดีผบู ้ ริ โภค ฯลฯ ซึ่ งขั้นตอนตั้งแต่การเตรี ยมคดี
การสอบข้อเท็จจริ ง การฟ้ องคดี จนถึงคดีสิ้นสุ ดลงทนายความจะต้อง

ทางานอย่างละเอียดและต้องรอบคอบมาก การทาผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจส่ งผลถึงการแพ้ชนะของคดีได้
เช่น การฟ้ องคดีถา้ เขียนคาฟ้ องไม่ถูกต้องศาลอาจไม่รับฟ้ องได้ตอ้ งมีทกั ษะในการพูดในการเขียนคาฟ้ อง
คาให้การ การที่คดีจะชนะหรื อไม่อยูท่ ี่การทาคดีของทนายความด้วย เพราะศาลไม่อาจรู ้ขอ้ เท็จจริ งทั้งหมด
ได้ศาลมีหน้าที่ปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริ งและตัดสิ นคดี ซึ่ งข้อเท็จจริ งศาลรู้ได้จากคาฟ้ อง คาให้การที่
นามาสู่ ศาลถ้าทนายความของคู่ความฝ่ ายใดสื บพยานหรื อดาเนินกระบวนพิจารณาต่างๆในศาลจนทาให้ศาล
เชื่อได้วา่ พยานหลักฐานของฝ่ ายใดมีน้ าหนักมากกว่าศาลก็จะตัดสิ นให้ฝ่ายนั้นชนะคดี
การสอบเป็ นทนายความที่เรี ยกกันว่า “สอบตัว๋ ทนาย” นัน่ ก็คือบุคคลที่สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุปริ ญญาทางนิติศาสตร์ หรื อปริ ญญาตรี ทางนิติศาสตร์ การสอบแบ่งออกเป็ น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ สอบ
ปากเปล่า อบรมมรรยาททนายความ เมื่อสอบผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วทางสภาทนายความก็จะออก
ใบอนุญาตเป็ นทนายความให้ซ่ ึ งก็สามารถว่าความได้ ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website สภาทนายความ )
อาจารย์ การเป็ นอาจารย์สอนกฎหมายมีท้ งั อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของ
เอกชน ผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นอาจารย์จะเป็ นพวกที่ไม่อยากประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ผูพ้ ิพากษา อัยการ ทนายความ ฯลฯ แต่อยากใช้ความรู้ทางกฎหมายสอนให้
นิสิตหรื อนักศึกษามีความเข้าใจกฎหมายอย่างถ่องแท้และก็มีการนาคาพิพากษา
ศาลฎีกามาสอนมาวิเคราะห์วา่ ตัดสิ นตรงตามหลักหรื อไม่ หรื อท่านตัดสิ นผิด
อย่างไรแท้ที่จริ งแล้วควรตัดสิ นอย่างไรซึ่ งเป็ นการสอนให้นกั ศึกษามี legal mind หรื อมีความคิดสาหรับ
การเป็ นนักกฎหมายซึ่ งผูเ้ ป็ นนักกฎหมายไม่ควรมองข้าม รายละเอียดการเปิ ดรับสมัครอาจารย์ก็เป็ นไป
ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ งรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ website ของแต่ละมหาวิทยาลัย
นิติกร เป็ นบุคคลที่หน้าที่ฝ่ายกฎหมายในหน่วยงานของรัฐหรื อของเอกชน ทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
ร่ างสัญญา ตรวจสัญญา ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ ประสานงานกับหน่วยงานทาง
กฎหมายภายนอกองค์กร เช่น นิติกรศาล นิ ติกรเทศบาล นิติกรกรมราชทัณฑ์ นิติกรกรมสรรพากร เป็ น
ต้น สาหรับการสอบเป็ นนิติกรที่ไม่ใช่นิติกรศาลก็ตอ้ งสอบก.พ. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของ
สานักงานก.พ. ส่ วนนิติกรศาล ศาลจะรับสมัครเองหลักเกณฑ์ วิธีการหรื อคุณสมบัติต่างๆก็เป็ นไปตาม
ระเบียบที่ศาลกาหนด
ที่ปรึ กษากฎหมาย ( lawfirm) เป็ นตาแหน่งที่ทางานเกี่ยวกับเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั หรื อหน่วยงานเอกชน ส่ วนมากจะใช้ความรู ้

เกี่ยวกับ กฎหมายหุ น้ ส่ วน- บริ ษทั กฎหมายการลงทุน กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา ทา
หน้าที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นและการดาเนิ นการในการจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศหรื อต่างประเทศ ให้
คาปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั ให้คาปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องการจด
ลิขสิ ทธิ์ สิทธิ บตั รหรื อเครื่ องหมายการค้าของเอกชน การร่ างสัญญาเป็ นภาษาอังกฤษ การตรวจสัญญา เป็ น
ต้น การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ( lawfirm) ต้องมีความรู ้ทางภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี การรับเข้าทางานก็
อาจจะมีการสอบ (บางที่) หรื อเป็ นการสัมภาษณ์อย่างเดียว ( รายละเอียดการรับสมัคร lawfirm ก็ตอ้ งติดตาม
ใน website ของแต่ละบริ ษทั )
ตารวจ เช่น พนักงานสอบสวน ขั้นตอนเริ่ มต้นของการนาคดีอาญาขึ้นสู่ ศาลก็เริ่ มที่การที่
พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้สรุ ป
เป็ นสานวนส่ งให้กบั พนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการส่ งฟ้ องผูต้ อ้ งหาต่อศาล
พนักงานสอบสวนต้องการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้มาและทาสานวนคดีอย่าง
ถูกต้องและต้องมีความละเอียดรอบคอบมิเช่นนั้นแล้วหากพนักงานอัยการเห็นว่า
พยานหลักฐานไม่หนักแน่นเพียงพอก็อาจสัง่ ไม่ฟ้องผูต้ อ้ งหาได้ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสอบเป็ นพนักงาน
สอบสวนก็ตอ้ งเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
การประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น นายทหารพระธรรมนูญ อัยการทหาร
ทนายทหาร ตุลาการศาลทหาร เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
เจ้าพนักงานคดี(คดีผบู้ ริ โภค) พนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
( DSI) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฯลฯ นอกจากนั้นอาชี พอื่นๆที่ผเู ้ ขียนไม่ได้
กล่าวถึงไว้ซ่ ึ งเป็ นอาชีพที่ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงหรื อไม่ก็ตามผูส้ นใจสามารถสื บค้นข้อมูลได้
ตาม website

บทความแนะแนวการศึกษาต่อคณะนิ ติศาสตร์ ที่ได้จดั ทาขึ้นนี้ยงั ไม่สมบูรณ์นกั แต่ผเู้ ขียนก็หวังว่า
บทความฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน นักศึกษาหรื อบุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะ
นิติศาสตร์ ซึ่ งไม่วา่ ต้องการจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดก็ตามไม่มากก็นอ้ ย บทความฉบับนี้หากมีขอ้ ผิดพลาด
หรื อบกพร่ องประการใดผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว สุ ดท้ายนี้ผเู ้ ขียนก็ขอเป็ นกาลังใจให้ผทู ้ ี่ต้ งั ใจ

และมีความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาต่อในคณะนิ ติศาสตร์ ได้ประสบผลสาเร็ จได้เข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ และใน
มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ ฝันดังคากล่าวที่วา่ “ความพยายามอยูท่ ี่ไหน ความสาเร็ จอยูท่ ี่นนั่ ” และนาความรู้ที่ได้
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพหรื ออาชีพที่แม้วา่ จะไม่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายโดยตรงก็ตามโดยอยูบ่ นพื้นฐานของคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักกฎหมายรวมไปถึงคานึงถึง
ความถูกต้องและความยุติธรรมประกอบกับตัวบทกฎหมายด้วยแล้วผูเ้ ขียนเชื่ อเป็ นอย่างยิง่ ว่าผูน้ ้ นั ย่อม
ประสบความสาเร็ จในชีวติ เป็ นนักกฎหมายที่ดี เนื่องจากนักกฎหมายเป็ นวิศวกรสังคมเมื่อเป็ นนักกฎหมายที่
ดีดว้ ยแล้ว นักกฎหมายย่อมจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นสังคมได้บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องชอบธรรม เมื่อ
ปั ญหาถูกแก้ไขความสงบสุ ขที่แท้จริ งในสังคมก็ยอ่ มจะเกิดขึ้น

“ตราชูน้ ี ดูเที่ยง

บ่มิเอียงจริ งไหมหื อ

ขวาซ้ายเท่ากันหรื อ

รึ จะหย่อนอยูข่ า้ งไหน

เพ่งดูตราชูต้ งั

ข้านี้ยงั มิแน่ใจ

ที่เที่ยงนั้นเพียงใด

ที่วา่ ไม่แค่ไหนกัน”
...นายผี...

