
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา ( 42 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10151

10103

10111
10121

10131

10141

10152

10161

10163

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา

40101

41201

41211

41212

41213

41231

41232

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ * เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ทักษะชีวิต

กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย *

กฎหมายระหวางประเทศ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา

 : นิติศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Laws Program

 : นิติศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Laws

 : น.บ.

   LL.B.

กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด

กฎหมายวาดวยทรัพยสิน

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   บังคับ 10 ชุดวิชา

กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ

กฎหมายพาณิชย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย

กฎหมายพาณิชย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน

กฎหมายพาณิชย 4: หุนสวน บริษัท

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

โครงสรางของหลักสูตร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยกับสังคมโลก

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   บังคับ 1 ชุดวิชา

ไทยศึกษา

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้



41401

41403

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

41005

41401

41402

41403

41404

41405

41421

41431

41454

41457

41459

41401

41402

41403

41404

41421

41431

41432

41454

41457

41458

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

อาชญากรรมทางธุรกิจ

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

กลุมชุดวิชากฎหมายทางแพงและอาญา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

สถาบันระหวางประเทศ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กลุมชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้**

  กลุมชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

** นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ นิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

     ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา ( 42 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

22 ชุดวิชา ( 132  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา

40101

41201

41211

41212

41213

41231

41232

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Laws Program

 : นิติศาสตรบัณฑิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

   Bachelor of Laws

 : น.บ.

   LL.B.

โครงสรางของหลักสูตร

กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด

กฎหมายวาดวยทรัพยสิน

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   บังคับ 10 ชุดวิชา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย *

กฎหมายระหวางประเทศ

กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ

กฎหมายพาณิชย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย

กฎหมายพาณิชย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน

กฎหมายพาณิชย 4: หุนสวน บริษัท

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และศิลปศาสตร

   (ภาษาตางประเทศ)

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น



41401

41403

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

41005

41005

41401

41402

41403

41404

41405

41421
กฎหมายภาษอากร 1: 

ภาษีเงินได
41431

41454

41457

41459

41401

41402

41403

41404

41421

41431

41432

41454

41457

41458

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

สถาบันระหวางประเทศ

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้**

 กลุมชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กลุมชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

อาชญากรรมทางธุรกิจ

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

** นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ นิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

     ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กลุมชุดวิชากฎหมายทางแพงและอาญา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

ก. หมวดวชาศกษา

ทั่วไป
3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา ( 42 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

22 ชุดวิชา ( 132  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา

40101

41201

41211

41212

41213

41231

41232

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Laws Program

 : นิติศาสตรบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

   Bachelor of Laws

 : น.บ.

   LL.B.

โครงสรางของหลักสูตร

กฎหมายวาดวยทรัพยสิน

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   บังคับ 10 ชุดวิชา

กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก

ไทยศึกษา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย *

กฎหมายระหวางประเทศ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ

กฎหมายพาณิชย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย

กฎหมายพาณิชย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน

กฎหมายพาณิชย 4: หุนสวน บริษัท

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม 

   ชาง (ชางโยธา ชางไฟฟา ชางกล ชางอุตสาหกรรม ชางพิมพ และชางภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม



41401

41403

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

41005

41401

41402

41403

41404

41405

41421

41431

41454

41457

41459

41401

41402

41403

41404

41421

41431

41432

41454

41457

41458

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

สถาบันระหวางประเทศ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้**

 กลุมชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กลุมชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

** นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ นิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

     ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

อาชญากรรมทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

กลุมชุดวิชากฎหมายทางแพงและอาญา



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

ก. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา ( 42 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

ก. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา

40101

41201

41211

41212

41213

41231

41232

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

41401

41403

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Laws Program

 : นิติศาสตรบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

   Bachelor of Laws

 : น.บ.

   LL.B.

โครงสรางของหลักสูตร

กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ

กฎหมายพาณิชย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย

กฎหมายพาณิชย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน

กฎหมายพาณิชย 4: หุนสวน บริษัท

กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด

กฎหมายวาดวยทรัพยสิน

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   บังคับ 10 ชุดวิชา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้**

 กลุมชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย *

กฎหมายระหวางประเทศ

การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

สถาบันระหวางประเทศ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไมต่ํากวา 3 ป หรือเทียบเทา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทา

*   เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

** นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ นิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

     ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา



41005

41401

41402

41403

41404

41405

41421

41431

41454

41457

41459

41401

41402

41403

41404

41421

41431

41432

41454

41457

41458

กฎหมายแรงงาน

กลุมชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

อาชญากรรมทางธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

กลุมชุดวิชากฎหมายทางแพงและอาญา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

2 ( 12 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 7 ( 42 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ( 66 หนวยกิต )

20 ( 120  หนวยกิต )

2 ชุดวิชา

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา

40101

41201

41211

41212

41213

41231

41232

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

   Bachelor of Laws

 : น.บ.

   LL.B.

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มีหลักสูตรไมถึง 3 ป หรือเทียบเทา

โครงสรางของหลักสูตร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Laws Program

 : นิติศาสตรบัณฑิต

ไทยศึกษา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กฎหมายมหาชน

กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สังคมมนุษย

กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ

กฎหมายพาณิชย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย

กฎหมายพาณิชย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน

กฎหมายพาณิชย 4: หุนสวน บริษัท

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง

กฎหมายวาดวยทรัพยสิน

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   บังคับ 10 ชุดวิชา

กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณวิชาชีพกฎหมาย *

กฎหมายระหวางประเทศ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น



41401

41403

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

41005

41401

41402

41403

41404

41405

41421

41431

41454

41457

41459

41401

41402

41403

41404

41421

41431

41432

41454

41457

41458

หมายเหตุ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้**

 กลุมชุดวิชากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การคุมครองผูบริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กลุมชุดวิชากฎหมายทางมหาชน

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

กฎหมายสิ่งแวดลอม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ

สถาบันระหวางประเทศ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

Last updated: 06-May-2017

** นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ นิติกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

    ชุดวิชา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวิชา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได และชุดวิชา 41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

อาชญากรรมทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได

การบริหารงานยุติธรรม

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออมและภาษีทรัพยสิน

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

กลุมชุดวิชากฎหมายทางแพงและอาญา

ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ

กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กฎหมายแรงงาน
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