
 ระดับปรญิญาตร ี
     

 1. สําเร็จการศึกษา ม.3 หรอืเทียบเทา  หรือ ม.6  หรือเทียบเทา  มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรดงัน้ี 
 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  
  โดยแบงเปน    
  1)   ชุดวชิาบังคับ 10 ชุดวชิา (60 หนวยกิต)  
  2)   ชุดวชิาเลือก 1 ชุดวชิา (6 หนวยกิต)  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  24 144  
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 5 ชุดวิชา  
  บังคับ 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศึกษา 
  และเลือก  4  ชุดวชิาจากชุดวิชาตอไปนี ้  
  10103 ทักษะชีวติ 
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  10121 อารยธรรมมนุษย 
  10131 สังคมมนุษย 
  10141 วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
  10152 ไทยกับสังคมโลก 
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา  
  40101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายทัว่ไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  
  41211 กฎหมายแพง 1: บุคคล  นิติกรรม สัญญา  
  41212 กฎหมายแพง 2: หนี้  ละเมิด  
  41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน  
  41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบญัญัตทิั่วไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา  
  บังคับ 10 ชุดวชิา  
  41311 กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก  
  41321 กฎหมายพาณชิย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ  
  41322 กฎหมายพาณชิย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภยั  
  41323 กฎหมายพาณชิย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน 
  41324 กฎหมายพาณชิย 4: หุนสวน บริษัท  
  41341 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง  
  41342 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย  
  41343 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ3: วิธีพิจารณาความอาญา  
  41444 ประสบการณวชิาชีพกฎหมาย  
  41451 กฎหมายระหวางประเทศ 
  และเลือก  1  ชุดวชิาจากชุดวิชาตอไปนี้* 
  41401 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักกฎหมาย   
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ  
  41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม** 
  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิ่งแวดลอม 
  41406 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบรหิารธุรกิจ*** 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได  
  41423 กฎหมายธรุกิจระหวางประเทศ**  
  41431 การบริหารงานยุติธรรม 
  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  
  41452 สถาบันระหวางประเทศ  
  41454 กฎหมายสทิธิมนุษยชน 
  41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
 หมายเหตุ    *  นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ นิติกร หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  

       ควรเลือกเรียนชุดวิชากฎหมายแรงงานและชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได 
    ** งดเปดสอนจนกวาจะปรับปรุงชุดวิชาแลวเสร็จ 
  *** นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรงดลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกลาว 



     
 ระดับปรญิญาตร ี
     
 2. สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบรหิารธรุกจิ หรอื ปวส. ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ
ศิลปศาสตร (ภาษาตางประเทศ)  มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรดังน้ี 

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  
  โดยแบงเปน    
  1)   ชุดวชิาบังคับ 10 ชุดวชิา (60 หนวยกิต)  
  2)   ชุดวชิาเลือก 1 ชุดวชิา (6 หนวยกิต)  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  22 132  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 ชุดวิชา  
  10121 อารยธรรมมนุษย 
  10141 วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา  
  40101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายทัว่ไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  
  41211 กฎหมายแพง 1: บุคคล  นิติกรรม สัญญา  
  41212 กฎหมายแพง 2: หนี้  ละเมิด  
  41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน  
  41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทัว่ไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา  
  บังคับ 10 ชุดวชิา  
  41311 กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก  
  41321 กฎหมายพาณชิย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ  
  41322 กฎหมายพาณชิย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภยั  
  41323 กฎหมายพาณชิย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน 
  41324 กฎหมายพาณชิย 4: หุนสวน บริษัท  
  41341 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง  
  41342 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย  
  41343 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ3: วิธีพิจารณาความอาญา  
  41444 ประสบการณวชิาชีพกฎหมาย  
  41451 กฎหมายระหวางประเทศ 
  และเลือก  1  ชุดวชิาจากชุดวิชาตอไปนี้* 
  41401 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักกฎหมาย   
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ  
  41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม** 
  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิ่งแวดลอม 
  41406 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบรหิารธุรกิจ*** 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได  
  41423 กฎหมายธรุกิจระหวางประเทศ**  
  41431 การบริหารงานยุติธรรม 
  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  
  41452 สถาบันระหวางประเทศ  
  41454 กฎหมายสทิธิมนุษยชน 
  41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
 หมายเหต ุ     * นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ  

       นิติกรหรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชากฎหมายแรงงานและชุดวชิากฎหมายภาษีอากร 1:  
       ภาษีเงินได 

    ** งดเปดสอนจนกวาจะปรับปรุงชุดวชิาแลวเสร็จ 
  *** นักศึกษาสาขาวชิานิตศิาสตรงดลงทะเบยีนเรียนชุดวชิาดังกลาว 



     
 ระดับปรญิญาตร ี
     
 3. สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภท
วิชาคหกรรม เกษตรกรรม ชาง (ชางโยธา ชางไฟฟา ชางกล ชางอตุสาหกรรม ชางพมิพ และชางภาพ) เคมิ
อุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม  มีโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรดังน้ี 

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  
  โดยแบงเปน    
  1)   ชุดวชิาบังคับ 10 ชุดวชิา (60 หนวยกิต)  
  2)   ชุดวชิาเลือก 1 ชุดวชิา (6 หนวยกิต)  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  22 132  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 ชุดวิชา  
  10121 อารยธรรมมนุษย 
  10131 สังคมมนุษย 
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 7 ชุดวิชา  
  40101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายทัว่ไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  
  41211 กฎหมายแพง 1: บุคคล  นิติกรรม สัญญา  
  41212 กฎหมายแพง 2: หนี้  ละเมิด  
  41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน  
  41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบญัญัตทิั่วไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา  
  บังคับ 10 ชุดวชิา  
  41311 กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก  
  41321 กฎหมายพาณชิย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ  
  41322 กฎหมายพาณชิย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภยั  
  41323 กฎหมายพาณชิย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน 
  41324 กฎหมายพาณชิย 4: หุนสวน บริษัท  
  41341 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง  
  41342 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย  
  41343 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ3: วิธีพิจารณาความอาญา  
  41444 ประสบการณวชิาชีพกฎหมาย  
  41451 กฎหมายระหวางประเทศ 
  และเลือก  1  ชุดวชิาจากชุดวิชาตอไปนี้* 
  41401 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักกฎหมาย   
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ  
  41403 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม** 
  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิ่งแวดลอม 
  41406 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบรหิารธุรกิจ*** 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได  
  41423 กฎหมายธรุกิจระหวางประเทศ**  
  41431 การบริหารงานยุติธรรม 
  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  
  41452 สถาบันระหวางประเทศ  
  41454 กฎหมายสทิธิมนุษยชน 
  41455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    

 หมายเหต ุ     * นักศึกษาที่ตองการสอบเปนเนติบัณฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปนพนักงานอัยการ ผูพิพากษา ทนายความ  
       นิติกรหรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียนชุดวิชากฎหมายแรงงานและชุดวชิากฎหมายภาษีอากร 1:  
       ภาษีเงินได 

    ** งดเปดสอนจนกวาจะปรับปรุงชุดวิชาแลวเสร็จ 
  *** นักศึกษาสาขาวชิานิตศิาสตรงดลงทะเบยีนเรียนชุดวชิาดังกลาว 



    
 (3) ขอกําหนดอนุปริญญาทางนติิศาสตร* 
  นักศึกษาจะมีสทิธิไดรับอนุปรญิญาในสาขาวชิานิตศิาสตรจะตองศึกษาชดุวชิาตางๆ ตามหลักสูตรปรญิญาตร ีไมนอยกวา 19 

ชุดวชิา หรือ 114 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้  
  ก. ไดศึกษาและสอบไลไดหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  5  ชุดวิชา  หรือ  30  หนวยกติ 
  ข. ไดศึกษาและสอบไลไดหมวดวิชาแกน  6  ชุดวิชา   หรือ  36  หนวยกิต  ดังน้ี 
   40101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายทัว่ไป 
   41211 กฎหมายแพง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา  
   41212 กฎหมายแพง 2: หนี้ ละเมิด 
   41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน  
   41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทัว่ไป  
   41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  
  ค. ไดศึกษาและสอบไลไดหมวดวิชาเฉพาะ  8  ชุดวิชา  หรือ  48  หนวยกิต ดังน้ี 
   41311 กฎหมายแพง 3: ครอบครัว มรดก  
   41321 กฎหมายพาณชิย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ  
   41322 กฎหมายพาณชิย 2: ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภยั  
   41323 กฎหมายพาณชิย 3: ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน  
   41324 กฎหมายพาณชิย 4: หุนสวน บริษัท  
   41341 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพง 
   41342 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ2: วิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายลมละลาย  
   41343 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิ3: วิธีพิจารณาความอาญา 
     
 หมายเหต ุ * มหาวทิยาลยัมิไดเปดสอนหลักสตูรอนุปรญิญาโดยตรง แตจะใหอนุปรญิญาสําหรับนกัศึกษาที่ไมสามารถสําเรจ็ 

   การศึกษาตามกําหนดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตร ี
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