
  

 ระดบัปรญิญาตร ี
 

หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 
 

 
 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  
  บงัคบั 1 ชดุวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
  และเลอืก  4  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสงัคมโลก 
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาแกน 7 ชุดวชิา  
  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทัว่ไป  

  41201 กฎหมายมหาชน  
  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บคุคล  นติกิรรม สญัญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี ้ ละเมดิ  

  41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิ  
  41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัตทิัว่ไป  

  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  

  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  
  41321 กฎหมายพาณิชย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  

  41322 กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน ประกนัภัย  
  41323 กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ตัว๋เงนิ 

  41324 กฎหมายพาณิชย ์4: หุน้สว่น บรษัิท  
  41341 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1: หลกัทั่วไปในวธิพีจิารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ2: วธิพีจิารณาความแพ่งและกฎหมายลม้ละลาย  

  41343 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา  
  41444 ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย  

  41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี*้ 
  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางธุรกจิ 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย   
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้ 
  41423 กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ 

  41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ  

  41455 กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 
  41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางมหาชน 

  41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
  41404 กฎหมายแรงงาน 



  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 

  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 
  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางแพง่และอาญา 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

  41431 

41432 

การบรหิารงานยตุธิรรม 

กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 
  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  41458 อาชญากรรมทางธรุกจิ 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 หมายเหต ุ    *  นักศกึษาทีต่อ้งการสอบเป็นเนตบิณัฑติไทย หรอืประกอบอาชพีเป็นพนักงานอยัการ ผูพ้พิากษา ทนายความ นติกิร หรอืทีป่รกึษากฎหมาย  

       ควรเลอืกเรยีนชดุวชิากฎหมายแรงงานและชดุวชิากฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

     
 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 
     

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ หรอื ปวส. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และ

ศลิปศาสตร ์(ภาษาตา่งประเทศ)  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 7 ชุดวชิา  

  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทัว่ไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  

  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บคุคล  นติกิรรม สญัญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี ้ ละเมดิ  
  41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิ  

  41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบญัญัตทิั่วไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  
  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  

  41321 กฎหมายพาณิชย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  
  41322 กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน ประกนัภัย  

  41323 กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ตัว๋เงนิ 
  41324 กฎหมายพาณิชย ์4: หุน้สว่น บรษัิท  

  41341 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1: หลกัทั่วไปในวธิพีจิารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ2: วธิพีจิารณาความแพ่งและกฎหมายลม้ละลาย  
  41343 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา  

  41444 ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย  
  41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี*้ 
  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางธุรกจิ 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย   

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 



  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้ 

  41423 กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ 
  41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ  

  41455 กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 

  41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ 
  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางมหาชน 
  41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 

  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางแพง่และอาญา 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 
  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  41458 อาชญากรรมทางธรุกจิ 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

    

 หมายเหต ุ    *  นักศกึษาทีต่อ้งการสอบเป็นเนตบิณัฑติไทย หรอืประกอบอาชพีเป็นพนักงานอยัการ ผูพ้พิากษา ทนายความ นติกิร หรอืทีป่รกึษากฎหมาย  
       ควรเลอืกเรยีนชดุวชิากฎหมายแรงงานและชดุวชิากฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

     

 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 
     

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และศลิปหตัถกรรม หรอื ปวส. ประเภทวชิา 
คหกรรม เกษตรกรรม ชา่ง (ชา่งโยธา ชา่งไฟฟ้า ชา่งกล ชา่งอุตสาหกรรม ชา่งพมิพ ์และชา่งภาพ) เคมอีุตสาหกรรม 

และศลิปหตัถกรรม  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 7 ชุดวชิา  
  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทัว่ไป  

  41201 กฎหมายมหาชน  
  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บคุคล  นติกิรรม สญัญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี ้ ละเมดิ  

  41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิ  
  41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัตทิัว่ไป  

  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  



    

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  
  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  
  41321 กฎหมายพาณิชย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  

  41322 กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน ประกนัภัย  

  41323 กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ตัว๋เงนิ 
  41324 กฎหมายพาณิชย ์4: หุน้สว่น บรษัิท  

  41341 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1: หลกัทั่วไปในวธิพีจิารณาความแพ่ง  
  41342 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ2: วธิพีจิารณาความแพ่งและกฎหมายลม้ละลาย  

  41343 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา  
  41444 ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย  

  41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี*้ 
  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางธุรกจิ 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย   
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้ 

  41423 กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ 
  41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ  

  41455 กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 
  41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางมหาชน 
  41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 

  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางแพง่และอาญา 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 
  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  41458 อาชญากรรมทางธรุกจิ 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

    
 หมายเหต ุ    *  นักศกึษาทีต่อ้งการสอบเป็นเนตบิณัฑติไทย หรอืประกอบอาชพีเป็นพนักงานอยัการ ผูพ้พิากษา ทนายความ นติกิร หรอืทีป่รกึษากฎหมาย  

       ควรเลอืกเรยีนชดุวชิากฎหมายแรงงานและชดุวชิากฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

     

 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 
     

 4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาทีม่หีลกัสตูรไมต่ า่กวา่ 3 ปี หรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่   
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาแกน 7 42  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  



      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาแกน 7 ชุดวชิา  

  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทัว่ไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  

  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บคุคล  นติกิรรม สญัญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี ้ ละเมดิ  
  41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิ  

  41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัตทิัว่ไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  
  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  

  41321 กฎหมายพาณิชย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  
  41322 กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน ประกนัภัย  

  41323 กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ตัว๋เงนิ 
  41324 กฎหมายพาณิชย ์4: หุน้สว่น บรษัิท  

  41341 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1: หลกัทั่วไปในวธิพีจิารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ2: วธิพีจิารณาความแพ่งและกฎหมายลม้ละลาย  
  41343 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา  

  41444 ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย  
  41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี*้ 
  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางธุรกจิ 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย   

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้ 

  41423 กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ 

  41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ  
  41455 กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 

  41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ 
  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางมหาชน 

  41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 
  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางแพง่และอาญา 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 

  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 

  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 
  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  41458 อาชญากรรมทางธรุกจิ 
    
 หมายเหต ุ    *  นักศกึษาทีต่อ้งการสอบเป็นเนตบิณัฑติไทย หรอืประกอบอาชพีเป็นพนักงานอยัการ ผูพ้พิากษา ทนายความ นติกิร หรอืทีป่รกึษา

 กฎหมาย ควรเลอืกเรยีนชดุวชิากฎหมายแรงงานและชดุวชิากฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
 
 
 
 
 



 

     

 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 
     

 5. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาทีม่หีลกัสตูรไมถ่งึ 3 ปี หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  

 ข. หมวดวชิาแกน 7 42  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา  
  10131 อารยธรรมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 7 ชุดวชิา  

  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทัว่ไป  
  41201 กฎหมายมหาชน  

  41211 กฎหมายแพ่ง 1: บคุคล  นติกิรรม สญัญา  

  41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี ้ ละเมดิ  
  41213 กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิ  

  41231 กฎหมายอาญา 1:  ภาคบทบัญญัตทิัว่ไป  
  41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  

  บงัคบั 10 ชดุวชิา  
  41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก  

  41321 กฎหมายพาณิชย ์1: ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  
  41322 กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตวัแทน ประกนัภัย  

  41323 กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย ์ตัว๋เงนิ 
  41324 กฎหมายพาณิชย ์4: หุน้สว่น บรษัิท  

  41341 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ1: หลกัทั่วไปในวธิพีจิารณาความแพ่ง  

  41342 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ2: วธิพีจิารณาความแพ่งและกฎหมายลม้ละลาย  
  41343 กฎหมายวธิสีบัญญัต ิ3: วธิพีจิารณาความอาญา  

  41444 ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย  
  41451 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี*้ 
  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางธุรกจิ 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย   

  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้ 

  41423 กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ 

  41452 สถาบนัระหวา่งประเทศ  
  41455 กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 

  41456 การคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ 
  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางมหาชน 

  41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 

  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 
  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 

  41405 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 
  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  41459 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย 

  กลุม่ชุดวชิากฎหมายทางแพง่และอาญา 

  41401 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย 
  41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 



  41403 กฎหมายกับการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

  41404 กฎหมายแรงงาน 
  41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้

  41431 การบรหิารงานยตุธิรรม 
  41432 กฎหมายอาญา 3: ความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่ 

  41454 กฎหมายสทิธมินุษยชน 

  41457 กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยส์นิ 
  41458 อาชญากรรมทางธรุกจิ 

    
 หมายเหต ุ     * นักศกึษาทีต่อ้งการสอบเป็นเนตบิณัฑติไทย หรอืประกอบอาชพีเป็นพนักงานอยัการ ผูพ้พิากษา ทนายความ นติกิรหรอืทีป่รกึษา 

       กฎหมาย ควรเลอืกเรยีนชดุวชิากฎหมายแรงงานและชดุวชิากฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงนิได ้
 

 
 
 


