
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10141
10151

10111
10161
10162
10163

10131

10152

10103
10121

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

กฎหมายระหวา่งประเทศ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ
อารยธรรมมนุษย์

     กลุ่มวชิาภาษา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์
สังคมมนุษย์

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา

ไทยกบัสังคมโลก

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลกัสตูร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
   บังคับ 2 ชุดวชิา

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ



41401

41402

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

41459

41460

41005

41401

41402

41404

41405

41421

41454

41457

41459

41461

41462

41401

41402

41431

41432

41454

41458

41459

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

อาชญากรรมทางธรุกจิ

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธมินุษยชน

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวชิา ( 138  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

อารยธรรมมนุษย์

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

กฎหมายระหวา่งประเทศ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ศิลปหัตถกรรม

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   บังคับ 3 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.

โครงสร้างของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

ไทยศึกษา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร
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41460
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41401

41402

41404

41405

41421

41454
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41459
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41401

41402
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41454
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ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธมินุษยชน

อาชญากรรมทางธรุกจิ

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวชิา ( 138  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10131
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

 : นิติศาสตรบัณฑิต

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

กฎหมายระหวา่งประเทศ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
   บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์



41401

41402

41404

41405

41421

41423

41452

41455

41456

41457

41459

41460

41005

41401

41402

41404

41405

41421

41454

41457

41459

41461

41462

41401

41402

41431

41432

41454

41458

41459

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

กฎหมายสิทธมินุษยชน

อาชญากรรมทางธรุกจิ

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรม ท่องเที่ยว และศิลปกรรม

โครงสร้างของหลกัสตูร

 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

กฎหมายระหวา่งประเทศ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ไทยศึกษา

   บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง
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41404
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41455

41456

41457

41459

41460
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41401

41402

41404

41405

41421

41454

41457

41459

41461
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41401

41402

41431

41432

41454

41458

41459

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

อาชญากรรมทางธรุกจิ

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายสิทธมินุษยชน



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

กฎหมายระหวา่งประเทศ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

ไทยศึกษา

   บังคับ 3 ชุดวชิา
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน

   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
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ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธมินุษยชน

อาชญากรรมทางธรุกจิ

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

กฎหมายระหวา่งประเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มหีลักสูตรไมต่่ ากวา่ 3 ปี หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

โครงสร้างของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
   บังคับ 1 ชุดวชิา
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ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธมินุษยชน

อาชญากรรมทางธรุกจิ

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

2 ชุดวชิา ( 12 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

40101
41201
41211
41212
41213
41231
41232

41311

41321

41322

41323

41324

41341

41342

41343

41444

41451

หมายเหตุ

สังคมมนุษย์

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

กฎหมายพาณิชย ์1: ซ้ือขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซ้ือ

กฎหมายพาณิชย ์2: ยมื ฝากทรัพย ์ตัวแทน ประกนัภยั

กฎหมายพาณิชย ์3: ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย ์ต๋ัวเงิน

กฎหมายพาณิชย ์4: หุ้นส่วน บริษัท

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวธิพีิจารณาความแพ่ง

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 2: วธิพีิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

กฎหมายวธิสีบัญญัติ 3: วธิพีิจารณาความอาญา

ประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย *

กฎหมายระหวา่งประเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมดิ
กฎหมายวา่ด้วยทรัพยสิ์น
กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาที่มหีลักสูตรไมถ่งึ 3 ปี หรือเทียบเท่า

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
   บังคับ 1 ชุดวชิา

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws Program
 : นิติศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Laws
 : น.บ.
   LL.B.
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41402
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ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

Last updated: 8-February-2019

* นกัศึกษาที่ต้องการสอบเปน็เนติบณัฑิตไทย หรือประกอบอาชีพเปน็พนกังานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นติิกร หรือที่ปรึกษากฎหมาย ควรเลือกเรียน

   ชุดวชิา 41404 กฎหมายแรงงาน ชุดวชิา 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ และชุดวชิา 41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

     กลุ่มวชิากฎหมายทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

การบริหารงานยติุธรรม

กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

กฎหมายสิทธมินุษยชน

อาชญากรรมทางธรุกจิ

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายสิทธมินุษยชน

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกบัการคลังและงบประมาณ

สถาบันระหวา่งประเทศ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกบัการแขง่ขนัทางการค้า

กฎหมายภาษีอากร 2: ภาษีทางออ้มและภาษีทรัพยสิ์น

กระบวนการยติุธรรมและระบบศาลไทย

กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน

     กลุ่มวชิากฎหมายทางมหาชน

การคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี*

     กลุ่มวชิากฎหมายทางธุรกิจ

ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย

ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

กฎหมายธรุกจิระหวา่งประเทศ


